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

Utkom från trycket
den 16 november 1999

utfärdad den 4 november 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3, 37 och 43 §§ lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall ha följande lydelse.
1 § Underhållsstöd lämnas till barn enligt bestämmelserna i denna lag.
I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser
om förmåner vid utlandsvistelse och om handläggning av ärenden, m.m.
3 §2 Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor tillsammans eller den ena föräldern är avliden. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor och är folkbokfört hos en av föräldrarna (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för
barnet.
Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt bor och är folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor här i
landet eller hos någon eller några som bor här i landet och som var särskilt
förordnade vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad som i lagen
sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 § tillämpas inte i dessa fall.
37 § Ett ärende om stöd enligt denna lag prövas av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra
ett ärende avseende boföräldern.
Om barnet har fyllt 18 år, prövas ärendet av den försäkringskassa som
skall avgöra ett ärende avseende barnet.
Frågor om återbetalningsskyldighet och om minskning av underhållsstöd
enligt 10 § andra stycket prövas dock av den försäkringskassa som enligt
5 kap. socialförsäkringslagen skall avgöra ett ärende avseende den bidragsskyldige.
43 § Regeringen får
1. träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt tillämpning av
denna lag, och
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Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.
Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs.
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2. förordna att barn som är politisk flykting skall ha samma rätt till underhållsstöd som annat barn enligt denna lag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för
tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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