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beslutade den 21 maj 2014.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
2 kap. 34 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp1
dels att nuvarande 11 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9 §, nuvarande
11 kap. 4 § ska betecknas 11 kap. 10 § och nuvarande 11 kap. 5 § ska
betecknas 11 kap. 11 §,
dels att 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 4 § ska sättas närmast före
11 kap. 10 §,
dels att den nya 11 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas sex nya paragrafer, 11 kap.
3–8 §§ samt närmast före 11 kap. 2, 3, 7, 8 och 9 §§ rubriker av följande
lydelse.
CSN beslutar också att det närmast efter 11 kap. 8 § ska införas
nya allmänna råd av följande lydelse.

11 kap.
Ensam vårdnad
2 § Studiehjälp betalas ut till den som har ensam vårdnad om en
omyndig studerande.
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Författningen omtryckt CSNFS 2007:5.
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Gemensam vårdnad
3 § När föräldrar har gemensam vårdnad om en omyndig
studerande betalas studiehjälpen ut till den av dem, som senast
tog emot allmänt eller förlängt barnbidrag för den studerande,
eller till dem båda med hälften vardera, om de båda senast tog
emot allmänt eller förlängt barnbidrag för den studerande.
Anger föräldrarna i en gemensam anmälan till CSN att en av
dem ska vara betalningsmottagare, eller att studiehjälpen ska
betalas ut med hälften till dem vardera, betalas dock studiehjälpen
ut i enlighet med föräldrarnas anmälan.
Om det inte finns någon uppgift om vem som senast tog
emot allmänt eller förlängt barnbidrag för den studerande och
föräldrarna inte heller har anmält till CSN vem av dem som ska
vara betalningsmottagare, betalas studiehjälpen ut med hälften
till vardera föräldern.
Första och andra styckena tillämpas inte om annat följer av
4 eller 6 § eller 2 kap. 33 § andra stycket studiestödsförordningen
(2000:655).
4 § 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.
5 § En studerande ska anses ha varaktigt boende hos en förälder, om sådant boende görs sannolikt av den föräldern.
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.
6 § Om en förälder, som enligt 3 eller 4 § ska ta emot studiehjälpen, under en längre tid inte kan delta i vårdnaden på grund
av frånvaro, sjukdom eller något annat skäl, ska studiehjälpen
betalas ut till den andra föräldern.
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7 § För studerande med två särskilt förordnade vårdnadshavare gäller det som föreskrivs i 3–6 §§ om den studerandes föräldrar
i stället den studerandes vårdnadshavare.
Utbetalning till annan
8 § Av 2 kap. 33 § andra stycket studiestödsförordningen
(2000:655) framgår att studiehjälp för en omyndig kan betalas ut
till en socialnämnd eller någon annan om det finns särskilda skäl.
Till 2 kap. 33 § andra stycket studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd
Om en socialnämnd eller annan än familjehem är den som
senast tog emot den studerandes barnbidrag eller förlängda
barnbidrag bör det alltid anses finnas särskilda skäl att betala
ut studiehjälpen till samma betalningsmottagare.
Om ett familjehem är den som senast tog emot den
studerandes barnbidrag eller förlängda barnbidrag och har
gjort så under minst ett års tid, bör det anses finnas särskilda
skäl att även betala ut studiehjälpen till familjehemmet.
Anmälan om betalningsmottagare
9 § En anmälan om vem eller vilka som ska vara betalningsmottagare av studiehjälp ska göras skriftligt till CSN.
—————————
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG
Vendela Enmarker
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