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Klagande Socialnämnden 
   

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 11 februari 2010   
 
 

 
Saken Betalningsmottagare avseende 

studiehjälp till NN 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att MM ska vara betalningsmottagare avseende studiehjälp för 
NN. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
Socialnämnden begärde att MM ska vara betalningsmottagare av studiebidrag för 
NN och anförde att NN varit placerad i familjehem sedan april 2008, att barnbidraget 
betalades till ett familjehem och att studiebidrag som betalas ut till fadern inte 
kommer NN till godo. 
 
CSN avslog framställningen med motivering att det som socialnämnden anfört inte är 
sådana särskilda skäl som krävs. 
 
Socialnämnden överklagade den 3 mars 2010 beslutet och anförde i huvudsak 
följande. NN är frivilligt placerad i familjehemmet. Avsikten är att NN ska bo i det 
nuvarande familjehemmet tills han slutfört sina gymnasiestudier. NN:s far, som nu får 
studiehjälpen, har ingen som helst kontakt med NN trots upprepade försök från 
socialtjänsten att få kontakt.  
 
CSN överlämnade ärendet den 17 mars 2010 och inkom den 12 april 2010 med ett 
yttrande.  
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Socialnämnden inkom den 19 april 2010 med synpunkter i anledning av CSN:s 
yttrande.  
 
NN:s vårdnadshavare har fått tillfälle att redovisa sina synpunkter i ärendet. Fadern 
har inte avhörts. Modern har den 27 april 2010 lämnat sitt samtycke till ändring av 
betalningsmottagare för studiehjälp på så sätt att det betalas ut till MM.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår att den senaste utbetalningen av barnbidrag till 
någon av föräldrarna var i oktober 2008 till fadern. Den sista utbetalningen av 
barnbidrag i juni 2009 skedde till mannen i det dåvarande familjehemmet. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 2 kap. 33 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att studiehjälp som 
huvudregel ska betalas ut till den studerandes vårdnadshavare eller, om den 
studerande är myndig, till honom eller henne själv. 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. 
 
Enligt 11 kap. 2 § CSNFS 2001:6 kan, om den studerande är omyndig och det finns 
två vårdnadshavare för honom eller henne, vårdnadshavarna gemensamt anmäla till 
CSN vem av dem som ska vara betalningsmottagare av studiehjälp, eller om båda 
ska vara det. Om någon sådan anmälan inte görs till CSN, betalas studiehjälp ut till 
den av vårdnadshavarna, eller båda, som senast fick allmänt eller förlängt barnbidrag 
för den studerande.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Någon gemensam anmälan av betalningsmottagare har inte inkommit från 
vårdnadshavarna. Den av vårdnadshavarna som senast fick barnbidrag för NN är 
fadern. Studiebidraget ska därför betalas ut till fadern om det inte finns särskilda skäl 
att bifalla socialnämndens framställning om byte av betalningsmottagare. 
 
De skäl som talar för ett byte av betalningsmottagare är främst att NN stadigvarande 
vistas i familjehem, att barnbidraget senast betalades ut till ett familjehem, att den 
ena vårdnadshavaren samtycker till byte av betalningsmottagare samt svårigheterna 
att etablera kontakt med den andra vårdnadshavaren. Mot ett byte talar främst att 
placeringen i familjehem är frivillig och att samtycke till byte av betalningsmottagare 
saknas från en av vårdnadshavarna.  
 
Vid en samlad bedömning finner Överklagandenämnden att det finns särskilda skäl 
att betala ut studiebidraget till MM. Överklagandet ska därför bifallas. 
 



ÖKS  Sidan 3 av 3 
      Dnr: 2010-00868.101-00 
 
 
  
Mats Törnered    
    Ulrika Hellgren 
 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand 
 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
 
Kopia till CSN 
Kopia till modern 
Kopia till fadern 
 
 
 
 
 


