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Klagande Vårdnadshavarna  
 
  
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 oktober 2013 
 
 
Saken Betalningsmottagare avseende 

studiehjälp till NN 
 

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

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
Familjehemssekreteraren vid en kommun, begärde tillsammans med NN:s två 
vårdnadshavare att familjehemsmodern ska vara betalningsmottagare av 
studiebidrag för NN. De anförde i huvudsak att han ska få möjlighet att nyttja sina 
pengar, vilket är av stor vikt för en pojke i hans ålder.  
 
CSN avslog framställningen med motiveringen att det inte framkommit några 
särskilda skäl för att betala ut studiehjälpen till familjehemmet.  
 
Vårdnadshavarna överklagade beslutet och uppgav att det är av stor vikt att 
studiebidraget går direkt till familjehemmet, så att det kan komma till gagn och nytta 
för NN. Vårdnadshavarna har vidare framfört att de själva inte har förmåga att ha 
kontakt med banken för att ordna en överföring av bidraget.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 27 november 2013. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN har två vårdnadshavare och att han har 
varit placerad i det aktuella familjehemmet sedan den 3 oktober 2010. Hans far är 
betalningsmottagare av studiebidraget sedan den 2 oktober 2012.  
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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 – enligt samma bestämmelse – betalas ut till 
en socialnämnd eller någon annan för att användas till den omyndiges utbildning och 
uppehälle. 
 
Enligt 11 kap. 2 § första stycket 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 – enligt andra stycket – studiehjälp ut till den av vårdnadshavarna, eller båda, 
som senast fick  allmänt eller förlängt barnbidrag för den studerande.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Som redovisats ovan kan studiehjälp för en omyndig studerande, om det finns 
särskilda skäl, betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att användas till 
den omyndiges utbildning och uppehälle.   
 
Nämnden konstaterar att samtliga som berörs av frågan är överens om det är till 
NN:s fördel om studiehjälpen utbetalas direkt till familjehemmet och inte till NN:s far. 
Mot denna bakgrund och då det inte framkommit något som talar mot en sådan 
ordning, finner nämnden att det föreligger särskilda skäl att betala ut studiehjälpen till 
familjehemsmodern. Överklagandet ska därför bifallas. 
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
     

Ulrika Hellgren 
 

Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans 
Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman. 
    
 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN, Rättsavdelningen 


