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

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

utfärdad den 9 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (1996:1030) om
underhållsstöd skall ha följande lydelse.
4 §2 Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om
1. barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter
bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet fastställt,
2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig förälder,
denne i rätt ordning betalar underhåll som inte är lägre än det belopp som enligt denna lag skulle betalas ut i underhållsstöd till barnet,
3. det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt
ser till att barnet får motsvarande underhåll,
4. boföräldern trots föreläggande enligt 31 § första stycket utan giltigt skäl
låter bli att vidta eller medverka till de åtgärder som begärs, eller
5. barnet har rätt till barnpension eller efterlevandestöd till barn efter en
bidragsskyldig förälder på grund av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
22 §3 Har Försäkringskassan enligt 15 § beslutat om underhållsstöd för tid
till dess slutligt beslut kan fattas, fastställs återbetalningsskyldighet för den
bidragsskyldige för motsvarande tid.
Om underhållsstöd har lämnats till ett barn och det pågår ett mål om fastställande av faderskap till barnet, får den man som är instämd åläggas återbetalningsskyldighet, om det finns sannolika skäl för att han är far till barnet.
Beslut om återbetalningsskyldighet får dock inte meddelas, om flera män är
instämda i målet.
Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett lägre belopp än
vad som för samma tid har betalats enligt första eller andra stycket, skall
skillnaden betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett högre belopp, skall den bidragsskyldige betala in
skillnaden till Försäkringskassan.
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Har återbetalningsskyldighet fastställts slutligt för en man och frias han
senare från faderskapet till barnet, har han rätt att få tillbaka vad han har betalat jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från varje betalningsdag.
Andra och fjärde styckena tillämpas också i fråga om föräldraskap enligt
1 kap. 9 § föräldrabalken.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

