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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 i fråga om lagen (1996:1030) om underhållsstöd
dels att 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13 a, 14, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33 och 35 §§
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 8 a, 9 a, 9 b, 10 a, 13 b,
28 a–28 c och 31 a §§, av 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 § tredje 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.
7 §3 Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt underhållsstöd under den
tid som barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395), dock längst till och med juni månad det år då barnet
fyller 20 år. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt underhållsstöd.
Ett barn har inte rätt till förlängt underhållsstöd i fall som avses i 4 §. Härvid skall vad som sägs om boföräldern i 4 § 1 och 4 gälla den studerande.
Rätt till förlängt underhållsstöd föreligger inte heller, om den studerande har
ingått äktenskap. Lämnas förlängt underhållsstöd gäller vad som sägs om
boföräldern i 9 b § andra stycket den studerande.
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Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att den
studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i första stycket
till och med den månad under vilken rätt till stöd upphör. Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.
8 §4 Underhållsstöd till ett barn lämnas med 1 273 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 1 273 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 1 273 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.
8 a § Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra stycket skall omprövas när det finns ett nytt beslut om
årlig taxering för den bidragsskyldige eller när grunden för tillämplig procentsats enligt 24 § ändras. Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring
av underhållsstödet, skall ändringen gälla från och med februari året efter det
år då taxeringsbeslutet meddelades. Vid ändring i grunden för tillämplig procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den
månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.
Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra stycket skall jämkas, om det taxeringsbeslut som legat
till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. Jämkningen
gäller från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick
kännedom om taxeringsändringen.
Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även vid växelvis
boende. Vad som sägs om bidragsskyldig skall då gälla var och en av föräldrarna.
9 §5 Om underhållsbidrag har fastställts enligt föräldrabalken i form av ett
engångsbelopp, skall avräkning från underhållsstödet ske med vad det fastställda underhållsbidraget skäligen kan anses motsvara i underhåll per månad.
9 a § I stället för vad som sägs i 8 § första stycket andra meningen skall
följande gälla, om
1. den bidragsskyldige bor utomlands, eller
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

2. den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller
annan sådan inkomst som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken men som inte
kan tas i anspråk genom utmätning på sådant sätt som anges i samma kapitel.
Finns det anledning att anta att den bidragsskyldige i rätt ordning betalar
fastställt underhållsbidrag, skall detta belopp räknas av från underhållsstödet. Har underhållsbidraget fastställts med beaktande av att den bidragsskyldige till någon del fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos
sig, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande den del av
underhållsskyldigheten som på detta sätt får anses ha beaktats.
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9 b § Inträder Försäkringskassan i barnets rätt till underhållsbidrag enligt
31 § första och andra styckena och är den bidragsskyldiges underhållsbidrag
fastställt med beaktande av att han eller hon till någon del fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig, skall underhållsstödet minskas
med ett belopp motsvarande den del av underhållsskyldigheten som på detta
sätt får anses ha beaktats.
Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbart understiger
vad den bidragsskyldige bör betala i underhållsbidrag till barnet och detta
kan läggas boföräldern till last, lämnas inte underhållsstöd med högre belopp än underhållsbidraget.
10 §6 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.
Nedsättning av underhållsstöd enligt första och andra styckena skall omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering. Föranleder det nya
taxeringsbeslutet en ändring av underhållsstödet, skall ändringen gälla från
och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades.
10 a § 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.
Har den bidragsskyldige när hans eller hennes återbetalningsskyldighet
bestämts, enligt 28 a § fått tillgodoräkna sig ett avdrag för barnets vistelse
hos honom eller henne, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande avdraget.
13 §7 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 bi6
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dragsskyldige 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
upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8–9, 10, 10 a och 21–28 a §§.
13 a §8 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
upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8–9, 10 och 24–28 §§.
13 b § När den bidragsskyldige begär beräkning enligt 28 a § skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande till den andra föräldern. 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
invända mot begäran. I meddelandet skall upplysning lämnas om innehållet i
10 a och 28 a–28 c §§.
14 §9 När Försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall sökanden
skriftligen underrättas om beslutet. Har stöd beviljats, skall underrättelse
lämnas om innehållet i 18 och 20 §§.
Beslut om att bevilja underhållsstöd, att fastställa återbetalningsskyldighet
och beslut enligt 28 a eller 28 c § skall delges den bidragsskyldige. Denne
skall också underrättas om innehållet i 23, 28 a–30 §§, vid beslut enligt
28 c § dock inte om 28 a och 28 b §§, denna lag samt 7 kap. 2 a § föräldrabalken.
Beslut om att medge beräkning enligt 28 a § och att minska underhållsstödet enligt 10 a § skall delges boföräldern.
21 §10 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 Försäkringskassan i enlighet med 24–28 a §§ 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 eller i Sverige
och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken och en tillämpning
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 ald-
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23 §11 Belopp som skall återbetalas till staten enligt 21 eller 22 § skall erläggas till Försäkringskassan förskottsvis för kalendermånad. Underhåll som
har betalats till barnet innan den bidragsskyldige delgavs beslutet om återbetalningsskyldighet får dock, i den mån det svarar mot underhållsstödet, avräknas från vad som skall erläggas till Försäkringskassan.
Om den bidragsskyldige har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet
hos sig i minst sex hela dygn, får han eller hon vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet tillgodoräknas ett avdrag som Försäkringskassan bestämmer enligt vad som föreskrivs om underhållsbidrag i 7 kap. 4 § första och
andra styckena föräldrabalken. Avdrag medges endast om anmälan om vistelsen görs till Försäkringskassan inom tre månader från utgången av den kalendermånad då barnets vistelse hos den bidragsskyldige upphörde.
Avdrag enligt andra stycket medges inte om återbetalningsskyldigheten
bestäms enligt 28 a §.
24 §12 Återbetalningsskyldighet enligt 21 § skall för varje barn som har
rätt till underhållsstöd bestämmas till ett visst belopp per år. Beloppet skall
motsvara det procenttal av den bidragsskyldiges inkomst som anges i det
följande. Vid bestämmandet av procenttalet skall hänsyn tas till samtliga
barn för vilka den bidragsskyldige är underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken.
Är den bidragsskyldige underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken
för ett, två eller tre barn utgör procenttalet fjorton, elva och en halv respektive tio procent. Föreligger underhållsskyldighet för fler än tre barn skall
procenttalet motsvara det tal som erhålls, om man dividerar summan av trettio och antalet barn utöver tre med det totala antalet barn. Procenttalet bestäms till ett tal med högst två decimaler.
Återbetalningsskyldigheten för ett barn får aldrig överstiga vad som lämnas i underhållsstöd till barnet under den tid återbetalningsskyldigheten avser.
Om det belopp som skall betalas för ett barn under en månad slutar på
örestal, avrundas beloppet till närmast lägre krontal. Om återbetalningsbeloppet för ett barn en viss månad blir lägre än 50 kronor, bortfaller återbetalningsskyldigheten.
26 §13 Till beloppen enligt 25 § skall läggas
1. studiemedel i form av studiebidrag samt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
2. en procent av den del av den bidragsskyldiges skattepliktiga förmögenhet som överstiger 1 500 000 kronor.
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Det sålunda framräknade beloppet skall minskas med 100 000 kronor och
utgör därefter den inkomst som skall ligga till grund för beräkningen av återbetalningsskyldigheten.
28 a § Har det i en lagakraftvunnen dom eller ett avtal som socialnämnden
godkänt bestämts att den bidragsskyldige skall ha barnet hos sig under sammanlagt minst 30 hela dygn per kalenderår, skall på den bidragsskyldiges
begäran ett avdrag tillgodoräknas när återbetalningsskyldigheten bestäms.
Avdrag skall för varje helt dygn göras med 1/40 av det belopp per månad
som den bidragsskyldige annars skulle återbetala enligt 24–28 §§.
Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas även det
dygn då barnets vistelse hos den bidragsskyldige upphör som ett helt dygn.
Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn.
Rätt till avdrag enligt första stycket föreligger inte om det finns anledning
att anta att umgänget i väsentlig mån understiger eller kommer att understiga
det som fastställs i domen eller avtalet. Om det finns särskilda skäl får avdrag dock medges även i ett sådant fall.
Avdrag enligt första stycket medges från och med månaden efter den månad då anmälan om domen eller avtalet kom in till Försäkringskassan.
28 b § En bidragsskyldig vars återbetalningsskyldighet bestämts enligt
28 a § är skyldig att till Försäkringskassan omgående anmäla de ändringar i
umgänget som bestäms av allmän domstol eller görs i avtal som godkänns
av socialnämnden. När en anmälan har gjorts skall Försäkringskassan omgående göra en omprövning av beslutet om återbetalningsskyldighet.
28 c § Försäkringskassan skall upphäva ett beslut enligt 28 a §, om den bidragsskyldige begär det eller om något har inträffat som medför att återbetalningsskyldighet inte längre bör vara fastställd med beaktande av dom eller
avtal om umgänge. Har ett beslut upphävts kan en ny begäran om beräkning
enligt 28 a § prövas tidigast två år från upphävandet.
30 §14 Återbetalningsbelopp som fastställts enligt 24–28 a §§ skall omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering föreligger och när grunden för tilllämplig procentsats enligt 24 § ändras. Föranleder det nya taxeringsbeslutet
en ändring av återbetalningsbeloppet, skall ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Justeras återbetalningsbeloppet av det skälet att grunden för tillämplig procentsats enligt 24 §
ändrats, gäller det nya återbetalningsbeloppet från och med månaden efter
den månad då ändringen ägde rum, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år
före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.
Återbetalningsskyldighet för viss tid kan också, på ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan, jämkas om det taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats
väsentligt. En fråga om jämkning på grund av ändrat taxeringsbeslut får
dock aldrig tas upp till prövning efter utgången av femte året efter det taxeringsår som beslutet avser. Bestäms återbetalningsskyldigheten till lägre belopp än vad den bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för
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samma tid, skall skillnaden och betald ränta som hänför sig till skillnadsbeloppet, om räntan uppgår till minst 100 kronor, betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms återbetalningsskyldigheten till högre belopp än vad den
bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för samma tid, skall
den bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.
Beslut om återbetalningsskyldighet får upphävas helt eller delvis om den
bidragsskyldige bosatt sig utomlands. Detsamma gäller om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som
inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken.
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31 §15 Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst
som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken och som inte kan tas i anspråk genom utmätning på sätt som sägs i samma kapitel gäller följande.
Om 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. Försäkringskassan kan också förelägga boföräldern att vidta eller
medverka till åtgärder för att få fastställt ett underhållsbidrag som inte uppenbart understiger vad den bidragsskyldige bör betala. 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 tredje
stycket i stället gälla barnet.
31 a § I fall som avses i 31 § första och andra styckena tillämpas även
10 a § första stycket samt 23, 29 och 32–35 §§. 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 av fastställda underhållsbidrag utkräva den del av obetalda underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet.
32 § Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller
delvis bevilja anstånd med att fullgöra återbetalningsskyldigheten. Anstånd
skall medges i den mån det behövs för att den bidragsskyldige skall få behålla vad som behövs för eget och familjens underhåll. Därvid skall bestämmelserna om förbehållsbelopp i 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken tillämpas. Försäkringskassan får vid denna prövning beakta också om den bidragsskyldige har andra lätt realiserbara tillgångar.
Anstånd får också beviljas om det annars finns anledning till det med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller
andra särskilda förhållanden.
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33 §16 Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år.
Det belopp som beslutet om anstånd avser skall betalas före återbetalning
som avser senare tid. En bidragsskyldig som har en skuld till staten på grund
av att han eller hon haft anstånd skall, sedan anståndsbeslutet upphört, betala
ett belopp som motsvarar 1,5 gånger det återbetalningsbelopp som följer av
21 § eller, om återbetalningsskyldigheten för något barn har upphört, skulle
ha fastställts enligt 21 §, dock minst 150 kronor per barn och månad. Den bidragsskyldige behöver dock inte betala ett belopp som är högre än att den bidragsskyldige får behålla vad han eller hon behöver för sitt eget och familjens underhåll enligt bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken.
För belopp som överstiger vad den bidragsskyldige är skyldig att betala skall
på ansökan av honom eller henne nytt beslut om anstånd meddelas.
35 §17 Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige eller på
eget initiativ helt eller delvis efterge statens fordran avseende återbetalningsskyldighet och ränta, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. Har faderskap till
ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom och har återbetalningsskyldighet beslutats enligt 21 § för tid före den dag då faderskapet fastställdes
får Försäkringskassan på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge statens fordran för denna tid om det finns synnerliga skäl.
Denna lag träder i kraft den 1 november 2005 och tillämpas första gången
i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter
den 31 januari 2006. I fråga om bestämmelsen om tidsfrist för jämkning av
återbetalningsskyldigheten i 30 § andra stycket gäller dock att för bidragsskyldiga som före den 1 november 2005 hos Skatteverket har begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller hos länsrätt har överklagat en fråga som
rör hans eller hennes taxering, får frågan om jämkning tas upp till prövning
till och med sjunde året efter taxeringsåret.
På regeringens vägnar
BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

16

8

17

Senaste lydelse 2004:829.
Senaste lydelse 2004:829.
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

