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Klagande NN  

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 18 oktober 2010 
 

 
 
Saken Tilläggsbidrag  
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om tilläggsbidrag för ett barn som föddes i september 2010. 
 
CSN beviljade tilläggsbidrag från och med vecka 41 år 2010, eftersom NN är 
vårdnadshavare från och med den 14 oktober 2010. 
 
NN överklagande den 20 oktober 2010 CSN:s beslut och begärde tilläggsbidrag från 
och med barnets födelse. Hon är sambo med en kvinna som har fött deras barn. De 
har försökt skriva under fastställande av föräldraskap före födseln men det hanns inte 
med. Föräldraskapet fastställdes i vecka 41. Hon skrev under ett godkännande i 
oktober 2009, vid insemination i Sverige, om att starta processen vid ett sjukhus. 
Även om hon och sambon varit gifta hade det inte hjälpt, hon hade ändå varit 
tvungen att skriva under papper för att bli juridisk förälder. Det är skillnad mellan hur 
heterosexuella och homosexuella par behandlas. 
 
CSN överlämnade överklagandet den 27 oktober 2010. 
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Författningsbestämmelser 
 
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. 
 
Enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) avses med diskriminering 
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 
om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder, 
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som 
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 
visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel 
som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
 
Enligt 2 kap. 14 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden i fråga om statligt 
studiestöd. Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN är inte gift. Det saknas därför anledning att i detta ärende pröva om gifta par av 
samma kön diskrimineras i förhållande till gifta par av olika kön. 
 
NN har inte haft vårdnad om barn före den 14 oktober 2010 och har därför inte rätt till 
tilläggsbidrag före sagda tidpunkt. Hon har därvid behandlats lika med en ogift man i 
samma situation och således varken direkt eller indirekt diskriminerats på grund av 
kön. Inte heller har hon direkt eller indirekt diskriminerats på grund av sexuell 
läggning. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Anita Enocksson (ersättare för Ulrika Lindmark), Marie-Louise Holmberg, Margareta 
Lindhagen och Christian Sjöstrand 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 
 


