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Klagande    NN  

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 mars 2008 
 

 
Saken  Betalningsmottagare av studiehjälp 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att ändra det överklagade beslutet på så sätt att MM:s 
framställning istället avvisas. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN beviljades studiebidrag för studier läsåret 2007/2008. Betalningsmottagare av 
studiehjälpen var modern. 
 
MM begärde den 10 mars 2008 att studiehjälpen skulle utbetalas till MM och 
bifogade socialnämndens beslut om familjehemsplacering. 
 
CSN beslutade den 20 mars 2008 att kommande utbetalningar från och med den 20 
mars 2008 ska göras till MM. 
 
NN överklagade den 28 mars 2008 beslutet och anförde att det är modern som är 
vårdnadshavare för NN och att modern inte samtyckt till ändringen. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 9 april 2008 och inkom den 15 april 
2008 med ett yttrande i frågan om MM:s framställning borde ha prövats i sak. CSN 
anförde att det vare sig i studiestödsförordningen eller i föreskrift ställs några 
formkrav för en prövning av fråga om utbetalning av studiehjälp. Studiehjälp får, om 
det finns särskilda skäl, betalas ut till annan än den studerandes föräldrar eller någon 
annan vårdnadshavare. CSN anser inte att en framställan om utbetalning av 
studiehjälp till ett familjehem måste göras av en socialnämnd eller måste stödjas av 
den studerandes vårdnadshavare. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 33 § studiestödsförordningen (2000:655) ska studiehjälp betalas ut till 
den studerandes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt samma grunder 
som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Om den studerande är myndig, 
ska dock studiehjälpen betalas ut till honom eller henne själv. Om en förvaltare enligt 
föräldrabalken har förordnats för den studerande, ska studiehjälpen betalas ut till 
förvaltaren, om det ingår i uppdraget. Om det finns särskilda skäl, kan studiehjälp för 
en omyndig studerande betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att 
användas till den omyndiges utbildning och uppehälle. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av 4-7 §§ lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag framgår att barnbidrag som 
huvudregel betalas ut till en förälder eller annan vårdnadshavare. I vissa situationer 
kan barnbidrag betalas ut till annan än vårdnadshavare. Framställning om detta kan i 
vissa situationer göras av socialnämnd och i andra situationer göras av den 
vårdnadshavare som uppbär bidraget. Lagreglerna om barnbidrag innehåller inte 
någon möjlighet för Försäkringskassan att på eget initiativ eller på framställning från 
annan än vårdnadshavare eller socialnämnd besluta om ändring av 
betalningsmottagare för barnbidraget. 
 
Studiestödsförfattningarna innehåller inte någon reglering av vem som får göra en 
framställning om ändrad betalningsmottagare för studiehjälp. Hänvisningen i 2 kap. 
33 § studiestödsförordningen till de grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt 
barnbidrag innebär då att reglerna i lagen om allmänna barnbidrag ska ges 
motsvarande tillämpning. Det innebär att CSN inte på eget initiativ eller på 
framställning från annan än vårdnadshavare eller socialnämnd får besluta om att 
studiehjälp ska betalas ut till annan än vårdnadshavare eller förvaltare. 
 
I det här aktuella fallet har en enskild person som inte är den studerandes 
vårdnadshavare eller förvaltare gjort en framställning om att få studiehjälpen utbetald 
till sig. Framställningen skulle rätteligen ha avvisats. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
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.  
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
Kopia till MM 


