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Förordning
om ändring i förordningen (1949:661) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål
och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.;

Utkom från trycket
den 5 december 2000

utfärdad den 23 november 2000.
Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (1949:661) om skyldighet
för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken,
m.m.1 skall ha följande lydelse.
1 §2 Har underrätt meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna
verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts och har
barnet ej fyllt 18 år, skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, meddelande
härom sändas till
1. skattemyndigheten i det län där barnet är eller senast har varit folkbokfört,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och
3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen
(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren.
Har barnet fyllt 15 men inte 18 år, skall meddelande också sändas till
Centrala studiestödsnämnden.
Har barnet fyllt 18 år eller ingått äktenskap, skall endast meddelande enligt första stycket 1 sändas.
2 §3 Har underrätt gett tillstånd att anta adoptivbarn, skall domstolen så
snart beslutet om detta har vunnit laga kraft sända meddelande om beslutet
1. till skattemyndigheten i det län där adoptivbarnet är eller senast har varit folkbokfört eller, om adoptivbarnet inte är eller har varit folkbokfört, till
skattemyndigheten i det län där adoptanten är eller senast har varit folkbokförd,
2. i fråga om barn som inte har fyllt 18 år till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och till den allmänna försäkringskassa som
enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende adoptanten, samt
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3. i fråga om barn som har fyllt 15 men inte 18 år till Centrala studiestödsnämnden.
3 §4 Har en tingsrätt meddelat beslut om vårdnaden om barn för tiden intill
dess det finns ett avgörande som har vunnit laga kraft, skall ett meddelande
om beslutets innehåll samma dag sändas till
1. skattemyndigheten i det län där barnet är eller senast har varit folkbokfört,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen
(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Har barnet
ställts under vårdnad av bägge föräldrarna, skall meddelandet sändas till den
försäkringskassa som skall avgöra ett ärende avseende modern. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt,
skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som skall avgöra ett
ärende avseende den kvinnliga vårdnadshavaren.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om underrättens beslut innebär att tidigare vårdnadsavgörande fortfarande skall gälla.
Har en tingsrätt meddelat dom eller slutligt beslut som rör vårdnaden och
har avgörandet vunnit laga kraft, skall ett meddelande om avgörandets innehåll sändas till den socialnämnd och försäkringskassa som avses i första
stycket samt till skattemyndigheten i det län där barnet är eller senast har varit folkbokfört.
Gäller ett vårdnadsavgörande som avses i denna paragraf ett barn som har
fyllt 15 år, skall tingsrätten också sända ett meddelande om avgörandets
innehåll till Centrala studiestödsnämnden.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)
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