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Klagande Fadern 

 
 
 
 
Motpart                     Modern  
     
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 1 oktober 2014 
 
 
Saken Betalningsmottagare av studiehjälp  
 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN, som är född 1997, är berättigad till studiehjälp i form av studiebidrag. Fram till 
den 1 oktober 2014 var NN:s far mottagare av studiehjälpen.  
 
Den 28 augusti 2014 inkom NN:s mor med en anmälan om ändrad 
betalningsmottagare och uppgav att NN flyttat från fadern den 22 augusti 2014.  
 
Sedan fadern beretts tillfälle att lämna synpunkter över anmälan anförde han att NN 
bor hos honom enligt en gällande dom samt att det kan ifrågasättas var NN har sin 
dygnsvila, eftersom hon vistats många nätter hos sin pojkvän. – Fadern bifogade en 
dom från A-stad tingsrätt daterad den 5 juni 2009 av vilken det framgår att vårdnaden 
om NN ska vara gemensam och att NN ska vara stadigvarande bosatt hos fadern. 
Fadern bifogade även ett yttrande från Skatteverket till en förvaltningsrätt av vilket 
framgår att fadern har överklagat ett beslut av Skatteverket den 22 augusti 2014 om 
folkbokföring avseende NN.  
 
Modern bereddes tillfälle att yttra sig över vad fadern anfört och uppgav bl.a. 
följande. NN har själv valt att bo hos henne och anmälde även själv adressändring 
den 22 augusti 2014, vilken är godkänd av Skatteverket. Även om NN har en pojkvän 
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så bor NN hos henne. Hon har fått ett beslut av Försäkringskassan av vilket framgår 
att hon inte längre är skyldig att betala underhållsstöd till fadern. Därför finns inget 
hinder att studiestödet betalas ut till henne som boendeförälder. – Modern bifogade 
ett beslut från Försäkringskassan daterat den 17 september 2014 av vilket framgår 
att NN inte har rätt till underhållsstöd därför att hon inte är folkbokförd tillsammans 
med fadern samt en information från Skatteverket om barns folkbokföring.  
 
CSN beslutade den 1 oktober 2014 att kommande utbetalningar av studiehjälp för 
NN ska betalas ut till modern. Beslutet motiverades med att CSN ansåg att det är 
visat att NN är varaktigt bosatt hos modern och att studiehjälpen därför ska betalas ut 
till henne. 
 
Fadern överklagade beslutet den 9 oktober 2014 och anförde att studiehjälpen ska 
betalas ut till honom då det finns ett domstolsbeslut som gäller tills NN är 18 år och 
myndig. - Fadern bifogade den tidigare ingivna domen från en tingsrätt. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiehjälp lämnas till 
studerande. 
 
Av 2 kap. 33 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår bl.a. följande. Studiehjälp 
ska 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. 
 
Av 2 kap 34 § studiestödsförordningen framgår att CSN får meddela närmare 
föreskrifter om utbetalning av studiehjälp.  
 
Av 11 kap. 4 § CSNFS 2001:6 med ikraftträdande den 1 juli 2014 framgår följande. 
Har föräldrar, som inte bor tillsammans, gemensam vårdnad om en studerande gäller 
följande. 
1. När den studerande varaktigt bor tillsammans med endast en förälder betalas 
studiehjälpen till den föräldern, om han eller hon har gjort anmälan om det. 
2. När den studerande bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvist boende), betalas 
studiehjälpen med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem. 
 
Av 11 kap 5 § samma föreskrifter framgår att en studerande ska anses ha varaktigt 
boende hos en förälder, om sådant boende görs sannolikt av den föräldern. 
Av bestämmelsen framgår även att en studerande ska anses ha växelvist boende, 
om sådant boende görs sannolikt av den föräldern som har anmält att studiehjälpen 
ska betalas ut med hälften till vardera föräldern. 
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Av 16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (2010:110), i dess lydelse från den 1 mars 
2014, framgår att när föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas 
barnbidrag med hälften till vardera föräldern. Anger föräldrarna i en gemensam 
anmälan till Försäkringskassan vem av dem som ska vara bidragsmottagare lämnas 
dock barnbidraget, enligt samma bestämmelse, till den angivna mottagaren. Av 
andra stycket nämnda bestämmelse framgår att om endast en av föräldrarna är 
försäkrad för barnbidrag lämnas hela barnbidraget till den föräldern. 
 
Av 16 kap. 7 § samma balk framgår att har föräldrar, som inte bor tillsammans, 
gemensam vårdnad om ett barn så gäller följande. 
1. När barnet bor varaktigt tillsammans med endast en förälder lämnas barnbidraget 
till den föräldern, om han eller hon har gjort anmälan om det. 
2. När barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvist boende), lämnas 
barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem.  
 
Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som 
beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Eftersom CSN:s beslut den 1 oktober 2014 har gått fadern emot har denne rätt att 
överklaga beslutet.  
 
Av socialförsäkringsbalken framgår, sedan den 1 mars 2014, att en anmälan om 
ändrad betalningsmottagare för barnbidrag från endast en av föräldrarna numera kan 
godtas. Studiehjälp ska enligt 2 kap. 33 § studiestödsförordningen betalas ut till den 
studerandes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt samma grunder som 
tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag, innebärande att de ändrade reglerna 
i socialförsäkringsbalken även gäller för utbetalning av studiehjälp. CSN har från och 
med den 1 juli 2014 också ändrat föreskrifterna i 11 kap. CSNFS 2001:6 om anmälan 
om ändrad betalningsmottagare. Av dessa föreskrifter framgår att modern haft rätt att 
själv anmäla ändrad betalningsmottagare.  
 
Av utredningen framgår att NN är folkbokförd hos modern sedan den 22 augusti 
2014 och att parterna även synes överens om att NN bor hos modern. Mot denna 
bakgrund och med beaktande av att den dom som fadern har åberopat ligger så 
långt tillbaka i tiden som 2009 finner nämnden att modern har gjort sannolikt att NN 
ska anses ha varaktigt boende hos henne. Överklagandet ska därför avslås.  
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 

Karin Nyström 
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Beslutet 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: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 


