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Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

Utkom från trycket
den 22 december 2000

utfärdad den 14 december 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1030) om underhållsstöd
dels att 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21 och 31 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.
8 § Underhållsstöd till ett barn lämnas med 1 173 kronor per månad. Om
det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till barnet som motsvarar lägst det belopp som skulle ha
fastställts enligt 24–28 §§, avräknas detta belopp från underhållsstödet.
Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med 1 173 kronor per månad med avräkning för det belopp som skulle ha fastställts, om 24–28 §§
hade tillämpats på inkomsten för den av föräldrarna som inte är boförälder.
Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av 1 173 kronor
per månad för var och en av föräldrarna. Från det belopp som sålunda beräknats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts,
om 24–28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern.
Om ett barn bor hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller
hos någon eller några som var särskilt förordnade vårdnadshavare när barnet
fyllde 18 år, lämnas dubbla underhållsstöd enligt första stycket.
10 § Om barnet har en sådan inkomst som framkommer vid en tillämpning
av 25–27 §§, skall underhållsstödet minskas med ett belopp som motsvarar
hälften av inkomsten. I stället för den minskning av framräknat belopp som
anges i 26 § andra stycket skall beloppet minskas med 48 000 kronor.
Vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av föräldrarna
minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt första stycket.
Om den bidragsskyldige enligt 23 § andra stycket har medgetts avdrag
med ett visst belopp vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet, skall
kommande underhållsstöd minskas med motsvarande belopp.
12 § Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan av boföräldern hos den
allmänna försäkringskassan. Vid växelvis boende skall en sådan ansökan göras av föräldrarna för egen del. Ansökan om förlängt underhållsstöd skall
göras av den studerande.
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Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömningen av
barnets rätt till stöd och en försäkran på heder och samvete att de lämnade
uppgifterna är riktiga. Om sökanden inte själv kan lämna en sådan försäkran,
skall riktigheten av upplysningarna intygas av två trovärdiga personer som
är förtrogna med förhållandena.
13 §2 När underhållsstöd enligt 8 § första, andra eller fjärde stycket sökts
skall försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den
bidragsskyldige, under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd
eller går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den bidragsskyldige att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om
han eller hon har något att invända mot ansökan eller har något att anföra i
fråga om återbetalningsskyldighet enligt 21 §. I meddelandet skall även en
underrättelse lämnas om innehållet i 3, 4, 8–10 och 21–28 §§.
13 a § När underhållsstöd enligt 8 § tredje stycket sökts skall försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den andra föräldern,
under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller går att ta
reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den andra föräldern
att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har
något att anföra i fråga om ansökan. I meddelandet skall även en underrättelse lämnas om innehållet i 3, 4, 8–10 och 24–28 §§.
16 § Underhållsstöd skall betalas ut av försäkringskassan månadsvis i förskott. Om det belopp som skall betalas ut för ett barn till en sökande en viss
månad är lägre än 50 kronor, bortfaller beloppet. I övrigt avrundas belopp
som slutar på öretal till närmast lägre krontal.
Om en bidragsskyldig förälder, innan han eller hon enligt 14 § har delgetts beslut om återbetalningsskyldighet, har betalat underhåll till barnet för
en viss månad, skall motsvarande belopp dras av från underhållsstödet för
den månaden.
Om det underhållsstöd som hänför sig till en viss månad inte har lyfts
inom sex månader efter utgången av den månaden, är underhållsstödet förverkat.
17 § Underhållsstödet betalas ut till boföräldern. Vid växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, betalas underhållsstödet ut till den kvinnliga vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär det, till den manlige vårdnadshavaren.
Förlängt underhållsstöd betalas ut till den studerande.
Om det finns synnerliga skäl, får underhållsstödet på framställan av socialnämnden betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden att
användas för barnets bästa.
21 § När underhållsstöd lämnas till ett barn och det finns en bidragsskyldig förälder, skall denne återbetala ett belopp till staten som helt eller delvis
motsvarar underhållsstödet. Återbetalningsskyldigheten fastställs av försäk-

2

2

Senaste lydelse 1998:1770.

ringskassan i enlighet med 24–28 §§ samtidigt som eller snarast efter det att
beslutet om underhållsstöd meddelas.
Beslut om återbetalningsskyldighet skall inte meddelas, om 8 § första
stycket andra meningen eller 8 § andra eller tredje stycket tillämpas eller om
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp. Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands och en tilllämpning av 31 § därför övervägs, behöver återbetalningsskyldighet inte fastställas.
Återbetalningsskyldighet får inte beslutas för tid under vilken försäkringskassan har trätt in i barnets rätt till underhållsbidrag enligt 31 § och aldrig
för längre tid tillbaka än tre år före den dag då meddelande enligt 13 § sändes till den bidragsskyldige.
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31 § Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands och underhållsbidrag är
fastställt, inträder försäkringskassan i barnets rätt till underhållsbidrag till
den del det svarar mot utbetalt underhållsstöd. Om underhållsbidrag inte är
fastställt, kan försäkringskassan förelägga boföräldern att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt. Boföräldern skall till
försäkringskassan ge in en skriftlig handling om fastställt underhållsbidrag
som kan ligga till grund för indrivning av bidraget, om försäkringskassan
begär det. Om barnet har fyllt 18 år skall vad som sägs om boföräldern i
detta stycke i stället gälla barnet.
I fall som avses i första stycket tilllämpas även 23, 29 och 32–35 §§ samt
37 § fjärde stycket. Vad som där sägs om återbetalningsskyldighet gäller då
skyldighet att betala fastställt underhållsbidrag till försäkringskassan. Betalning till försäkringskassan skall dock ske allteftersom underhållsbidraget
förfaller till betalning.
Försäkringskassan bör ge den som får föra barnets talan tillfälle att i samband med försäkringskassans krav på betalning i enlighet med denna paragraf utkräva den del av obetalda underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall tillämpas första
gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för
tid före den 1 april 2001.
3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende skall
utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om
inte försäkringskassan beslutar något annat.
På regeringens vägnar
INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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