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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 31 juli 2008

Saken

Extra tillägg

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om extra tillägg för studier läsåret 2007/2008 och uppgav sin egen och
moderns inkomst till noll kronor och faderns inkomst till 75 000 kronor. Till stöd för
inkomstuppgiften lämnade NN två dokument i vilka fadern själv intygade sin
beräknade inkomst.
CSN avslog ansökan med motiveringen att faderns inkomst inte styrkts på det sätt
som CSN begärt, dvs. med intyg från arbetsgivare, a-kassa, Försäkringskassa,
socialförvaltning eller liknande.
NN överklagade den 22 augusti 2008 beslutet och anförde bland annat följande:
Sedan tio år tillbaka bor NN hos modern som har underskott i inkomst. Fadern har
enligt intyg en inkomst som inte överstiger 85 000 kronor. Föräldrarna är skilda
sedan 1999.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 26 augusti 2008.
Den 9 oktober 2008 inkom CSN med ett yttrande och anförde bl.a. följande. Det kan
vara svårt för företagare att lämna uppgift om sina kommande nettointäkter. De har
dock bokföringsskyldighet och ska löpande bokföra uppkomna händelser samt
upprätta bokslut och arkivera räkenskapsmaterialet. Den uppgift som ska redovisas
till CSN är en beräknad inkomstuppgift. Uppgiften kan göras trolig med exempelvis
kopia av delårs- eller årsbokslut eller av revisor signerade månadsrapporter och
uttalande av revisor om troliga framtida inkomster. Alternativt kan redovisning av
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inkomster bakåt i tiden godtas som gör troligt att den framtida inkomsten förväntas
ligga på samma nivå.
Enligt tillgängliga uppgifter var båda föräldrarna vårdnadshavare fram till NN:s
artonårsdag.

Författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) lämnas extra tillägg enligt
följande tabell.

Ekonomiskt underlag

Belopp per månad

Mindre än 85 000 kronor
85 000-104 999 kronor
105 000-124 999 kronor

855 kronor
570 kronor
285 kronor

Enligt 2 kap. 10 § studiestödsförordningen utgörs det ekonomiska underlaget av
summan av
1. den studerandes och hans eller hennes föräldrars beräknade inkomster, och
2. en femtedel av den del av den studerandes och föräldrarnas sammanlagda
förmögenhet som överstiger 75 000 kronor.
För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till
föräldrarnas inkomst och förmögenhet.
Om det finns synnerliga skäl, får det ekonomiska underlaget beräknas utan hänsyn
till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.
Enligt 2 kap. 12 § studiestödsförordningen avses med föräldrar
1. en förälder som har vårdnaden eller, i fråga om en studerande som har fyllt 18 år,
senast haft vårdnaden om den studerande, och
2. en förälder som är sambo med en sådan vårdnadshavare.
Med föräldrar jämställs den som är gift med sådan förälder till den studerande som
ensam har eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år, senast ensam har haft
vårdnaden om den studerande.

Nämndens bedömning
Rätten till extra tillägg prövas mot den studerandes och dennes föräldrars
ekonomiska underlag. Det åligger den som ansöker om extra tillägg att lämna
behövliga uppgifter om inkomst och förmögenhet, varvid underlag för
inkomstberäkning för företagare kan utgöras av sådant material som CSN angivit i
yttrandet. NN:s och hans fars ekonomiska underlag har inte styrkts på det sätt som
krävs för att extra tillägg ska kunna medges. Synnerliga skäl att bortse från faderns
inkomst har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Maria Lekarkina
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Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, MarieLouise Holmberg, Margareta Lindhagen och Ulrika Lindmark
Föredragande: Maria Lekarkina
Kopia till CSN
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