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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 7 oktober 2008

Saken

Tilläggslån

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN har rätt till tilläggslån.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om tilläggslån för studier vid Högskolan i A-stad under tiden den 25
augusti 2008 – den 7 juni 2009 och uppgav sin inkomst under år 2008 till 140 000
kronor. NN besvarade inte CSN:s begäran om komplettering av ärendet med uppgift
om inkomsten året innan NN började studera första gången.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte har lämnat uppgift om sin
inkomst år 2006 (eller före sin tid som studerande i Danmark).
NN överklagade den 28 oktober 2008 beslutet och anförde bland annat följande.
Studierna i Danmark påbörjades år 1999. Under perioden 2004 – 2007 studerade NN
i Sverige med danska studiemedel och har därför inte någon inkomst att redovisa.
NN bifogade en inkomstuppgift, av vilken bl.a. framgår att NN hade en inkomst på
182 171 danska kronor år 1998.
CSN överlämnade ärendet den 6 november 2008.
NN har på förfrågan uppgett att NN började studera i Danmark med danska
studiemedel 1999 och läste till och med 2001. Mellan år 2001 och 2003 födde NN två
barn och var föräldraledig. NN erhöll föräldrapenning från Danmark som motsvarade
studiemedlen. Från januari 2004 till och med den 22 augusti 2004 arbetade NN i
Sverige. Den 23 augusti 2004 började NN studera i Sverige.
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NN har lämnat dokumentation om sina studier och om sin föräldraledighet från
studier med bibehållet studiemedel.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får tilläggslån lämnas för varje vecka
som den studerande har rätt till studiemedel för heltidsstudier. Tilläggslån får lämnas
från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Sådana lån får dock
lämnas under högst 120 veckor.
Enligt 3 kap. 12 § studiestödsförordningen (2000:655) får tilläggslån lämnas till en
studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början har haft en
inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då
studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av den
studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Tilläggslån får
också lämnas till en studerande som sammanhängande uppburit föräldrapenning
närmast före studiernas början och som närmast dessförinnan haft angiven inkomst.
Tilläggslån får lämnas bara för studier vid en läroanstalt i Sverige.

Nämndens bedömning
De aktuella reglerna innebär att en studerande som omväxlande studerat och varit
föräldraledig med föräldrapenning grundar rätten till tilläggslån på inkomsten före
studiernas början, med bortseende från studieuppehåll för föräldraledighet. Den
omständigheten att NN periodvis studerat utomlands och haft danska
föräldraförmåner under sin ledighet innebär inte att NN:s rätt till tilläggslån ska
behandlas annorlunda än om NN enbart studerat i Sverige och haft svensk
föräldrapenning. Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Maria Lekarkina

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare
för Margareta Lindhagen), Viktor Granbom, Marie-Louise Holmberg, Ulrika Lindmark
och Christian Sjöstrand.
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