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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 mars 2006 
 

 
Saken Tilläggsbidrag 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att NN sedan barnets födelse är vårdnadshavare för ett barn med 
födelseår 2005. Det ankommer på CSN att pröva NN:s ansökan om tilläggsbidrag 
med denna förutsättning.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 3 februari 2006 om tilläggsbidrag avseende vårterminen 2006 för ett 
barn med födelseår 2005.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte visat att NN är vårdnadshavare 
för barn under 18 år enligt Skatteverket. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 7 september 2006 och anförde i huvudsak att NN 
är gift och att det innebär att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.  
 
CSN överlämnade ärendet den 19 september 2006 och framförde i huvudsak 
följande. Den 18 maj 2006 inkom handlingar till CSN av vilka bl.a. går att utläsa att 
NN har en dotter. Huruvida NN under perioden 1 januari 2006 – 11 juni 2006 varit 
vårdnadshavare för dottern styrks, såvitt CSN kunnat utläsa, inte av de insända 
handlingarna. Eftersom det inte framgår om NN varit vårdnadshavare för dottern 
under perioden 1 januari 2006 – 11 juni 2006 bedömer CSN att det saknas 
förutsättningar för att bevilja NN det sökta tilläggsbidraget för vårterminen 2006. 
Däremot har CSN beviljat NN tilläggsbidrag från och med vecka 37 år 2006 eftersom 
NN enligt Skatteverket är vårdnadshavare för dottern från och med den 12 
september 2006. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår följande. NN och NN:s dotter har svenska 
medborgarskap. Dottern föddes den 16 januari 2005 i Granada, Spanien. NN, NN:s 
fru och NN:s dotter är alla folkbokförda i A-stad.  
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 6 kap. 3 § föräldrabalken står barnet från födelsen under vårdnad av båda 
föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam.  
 
Enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395) får studiebidrag i form av 
tilläggsbidrag lämnas till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får 
lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje barn kan högst 
ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Varken av lagtextens ordalydelse eller på annat sätt finns stöd för att tillmäta 
Skatteverkets registrering av vårdnadsförhållande avgörande betydelse för om och 
när ett vårdnadsförhållande inträffat. I stället är det förekomsten av och tidpunkten för 
den juridiska vårdnadens inträde som är avgörande.  
 
NN och barnets mor var gifta vid tidpunkten för barnets födelse och NN var därför 
vårdnadshavare redan från denna tidpunkt. Det har inte framkommit något som tyder 
på att det juridiska vårdnadsförhållandet förändrats sedan dess. Överklagandet ska 
därför bifallas.  
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Ulrika Hellgren 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand 
och Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
 
Kopia till CSN 
 


