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Historik – information om ändringar i vägledning 
2006:1 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

13 2022-10-19 

Avsnitt 3.2 Haagkonferensen för internationell privaträtt - Redaktionella 
ändringar av stycket 

Avsnitt 7.9.2 Metodstöd tillagt – så här kan du använda 
adressuppgifter som hämtats in från annat land  

Avsnitt 7.14 Formulär. Formulär tillagt under Bilaga A samt nytt 
formulär tillagt som rekommenderat dokument 

Länder med datum för ikraftträdande av 2007 års Haagkonvention och 
protokoll tillagda i bilaga 1 och 2. Uppdateringar av antalet länder som 
ratificerat Haagkonventionen samt protokollet om underhållsskyldighet. 

Mindre redaktionella ändringar i löpande text samt uppdatering av 
innehållsförteckning.   

12 2022-04-22 
Innehåll, 2.1,3.1.2, 4.3, 5.8.6, 6.7.3, 7.9, 7.17.8, Källförteckning, Bilaga 
2 

11 2021-04-15 Avsnitt 5.3.1 Storbritannien - speciella regler borttaget. Redaktionella 
ändringar i övriga avsnitt med anledning av Storbritanniens utträde ur 
EU. Länder med datum för ikraftträdande av 2007 års Haagkonvention 
tillagda i bilaga 1 och 2. 

2.2.4, 5.6.9, 7.11.1 Ändring av fel gällande vem som ska skriva under 

på transportfullmakten-(2021-10-08) 

10 2020-06-10 Avsnitt 7 

9 2019-01-31 Avsnitt 2.2, 2.2.3–2.2.4 och 3.1.3–3.1.4. 

8 2018-06-13 Sammanfattning, läshänvisningar, inledning, 2, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 
2.2.9, 3.1.4, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.3, 5.7, 
5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.6, 5.12, 6.1, 6.3, 6.6.1, 6.7.2, 6.8, 7-7.2, 
7.3.2, 7.4.1, 7.9, 8-8.3, källförteckning. 

7 2015-11-19 Ändring i kapitel 2 metodstöd om avtal, ändring i kapitel 3 gällande att 
tingsrätterna har fått ta över erkännande och verkställbarhetsförklaring 
från Svea hovrätt. Mindre ändring i kapitel 4 om Danmark och 
Färöarna. Ändringarna i kapitel 5, 6 och 7 är med anledning av 
tingsrätternas nya uppdrag samt ny tolkning av hur underhålls-

förordningen och 2007års Haagkonvention förhåller sig till varandra. 

I kapitel 6 har ytterligare ett JO-beslut lagts till i avsnitt 6.7.1. 

6 2014-08-22 Ändringar i förkortningar och ordförklaringar, sammanfattning, 
läsanvisningar och inledning. Nytt kapitel 7 gällande 2007 års 
Haagkonvention har inarbetats. Smärre ändringar i övriga avsnitt 

5 2012-10-16 Ändringar i förkortningar och ordförklaringar, sammanfattning, 
läsanvisningar och inledning. Kapitel 4, 6 och 7 är omarbetade. I 
kapitel 5 har ändringar gjorts. Smärre ändringar i övriga avsnitt.   

4 2011-06-14 Ändringar i förkortningslistan, sammanfattningen, läsanvisningar och 
inledning. Nya kapitel 3 och 5. Gamla kapitel 6, 7 och 11 borttagna. 
Gamla kapitel 8, 9 och 12 införlivade i nya kapitel. Smärre ändringar i 
övriga avsnitt.   
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Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

3 2010-11-02 Ändring i förkortningslistan, sammanfattning, och läsanvisningar. 
Ändring i kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5, kapitel 8, 
kapitel 10, kapitel 11, kapitel 12, källförteckning och sakregister. 

Kapitel 13 helt borttaget. 

2 2010-04-13 3.2.1 

1  Grundversion 

 

 

Version 13 

3.2 Haagkonferensen för internationell privaträtt 

Redaktionella ändringar av text.  

7.9.2 Metodstöd tillagt – så här kan du använda adressuppgifterna som hämtas in från 
annat land 

 

7.14 Formulär 
Bilaga A är uppdaterad med formulär Försäkran/meddelande om vederbörlig 
underrättelse 

 
Nytt rekommenderat formulär för att skicka och svara på framställan läggs till - Request 
for Specific Measures 

 
Bilaga 1 

Filippinerna läggs till under Haagkonventionen av den 23 november 2007. 

Ukraina läggs till under Haagprotokollet av den 23 november 2007 

Bilaga 2 
Bilaga 2 har uppdaterats med Filippinerna som ratificerade 2007 års Haagkonvention 
den 22 juni 2021 med ikraftträdande den 1 oktober 2022 

 
Mindre redaktionella ändringar i löpande text samt uppdatering av innehållsförteckning.   

Version 12 

 
2.1 Allmänt om underhållsskyldighet 
 Lagt till hänvisning till vägledning 2016:1 när det gäller vad som räknas som skolgång 

 
3.1.2 Erkännande och verkställighet hänvisning till förordning (2011:704). 
Förtydligat vilken förordning det är som reglerar vilken tingsrätt som är behörig  

4.3 Att driva in underhållsbidrag i de nordiska länderna  
Arbetat in IM 2021:183 och förtydligat hur Försäkringskassan kan använda uppgifter 
som inhämtats med stöd av 2007-års Haagkonvention. 

5.8.6 Metodstöd- utlämnande av uppgifter till sökande och hantering av inkomna 
uppgifter 
 
Tillägg i rubrik samt inarbetad text gällande hur inkomna uppgifter kan användas i 
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ärenden där Försäkringskassan har skickat en fråga om adressuppgifter, från IM 
2021:183 När Försäkringskassan ber om en adressuppgift med stöd av 
underhållsförordningen.  

6.7.3 Verkställighet 
Förtydligat att en ansökan om indrivning av underhållsbidrag inte längre behöver 
undertecknas. Utifrån IM 2021:144 Ansökan om indrivning utan underskrift 

7.9 Framställningar 
Förtydligat vad som ingår i begreppet indrivning av underhållsbidrag.  

7.18 Storbritanniens utträde ur EU 
Lagt till nytt avsnitt om hantering av ansökningar till och från Storbritannien med 
anledning av Storbritanniens utträde ur EU.  

Källförteckning 
Lagt till följande hänvisning till; 

Överenskommelsen mellan de nordiska länderna i Köpenhamn den 25–26 april 1985 
(”Köpenhamnsprotokollet”) 
 
Handbok för handläggare enligt 2007 års konvention om underhåll till barn, publicerad 
av Permanenta byrån, Haagkonferensen för internationell privaträtt 
 

Bilaga 2 
Bilaga 2 har uppdaterats med Nya Zeeland som ratificerade 2007 års Haagkonvention 
den 23 juli 2021 och därefter trädde i kraft den 1 november 2021 

Ecuador som ratificerades 2007 års Haagkonvention den 2 mars 2022 och därefter 
träder i kraft den 1 juli 2022 

Version 11 

Sammanfattning 

Storbritannien och Nordirland läggs till under länder som ratificerat 2007 års 
Haagkonvention. 

5.3 Erkännande, verkställbarhet och verkställighet av domar och andra avgöranden om 
underhåll 

Storbritannien stryks som EU-land. 

5.3.1 Storbritannien- speciella regler 

Avsnittet stryks med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. 

5.9.2 Ansökan om erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom 

Storbritannien stryks. 

Bilaga 1 

Storbritannien och Nordirland läggs till under Haagkonventionen av den 23 november 
2007. 

Bilaga 2 

Bilaga 2 har uppdaterats med länder som tillträtt 2007 års Haagkonvention och datum 
för ikraftträdande.  
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Belarus ratificerade 2007 års Haagkonvention den 16 februari 2018 och den trädde 
därefter i kraft den 1 juni 2018. 

Guyana ratificerade 2007 års Haagkonvention den 5 februari 2019 och den trädde 
därefter i kraft den 7 mars 2020. 

Kazakstan ratificerade 2007 års Haagkonvention den 6 juni 2017 och den trädde 
därefter i kraft den 14 juni 2019. 

Nicaragua ratificerade 2007 års Haagkonvention den 8 mars 2019 och den trädde 
därefter i kraft den 18 april 2020.  

Serbien ratificerade 2007 års Haagkonvention den 23 oktober 2020 och den trädde 
därefter i kraft den 1 februari 2021. 

Version 10 

Hela avsnitt 7 hantering enligt 2007 års Haagkonvention har förtydligats och beskrivits. 

Version 9 

Avsnitt 2.2, 2.2.3 och 3.1.3 har förtydligats och metodstöd har införts i avsnitten 2.2.4 
och 3.1.4. 

Version 8 

Sammanfattning 

Redaktionella ändringar samt en ändring i text som gäller New York-konventionen, här 
stryks USA bland uppräknade länder.  

2. Underhållsbidrag  

Lägger till en hänvisning till den nya vägledningen om underhållsbidrag 2016:1 
Underhållsbidrag till barn.  

2.2 Regler om underhållsbidrag 

Redaktionell ändring i första stycket. 

2.2.2 Kvotdelningsmetoden 

Avsnittet stryks eftersom beräkningen av underhållsbidrag beskrivs i vägledning 2016:1 
Underhållsbidrag till barn.  

2.2.2. Ändring av underhållsbidrag 

Tillägg om att lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag endast omfattar 
det som fastställts i svenska mynt.  

2.2.3 Behörig domstol 

Stryker hänvisning till kapitel 8 om särskilda behörighetsregler i USA.  

2.2.7 Laga kraft 

Justerat årtal i exempel samt gjort ett förtydligande rörande förfallotidpunkt. 

2.2.9 Förfallotidpunkt för avtal om underhållsbidrag 

Justerat årtal i exempel. 

4.4 Metodstöd – ansökningar om indrivning av underhållsbidrag 

Lagt till att även personbevis ska bifogas en ansökan till Norge. 
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4.6 Finland 

Fanns en hänvisning till lagen 1976:108, vilket ändras till 1966:680. Under rubriken 
Indrivning läggs ett förtydligande till gällande vilken myndighet som ansökan ska skickas 
till. 

4.8 Norge 

Lagt till text om en organisatorisk omorganisation genomförts i Norge. 

Lagt till lagruta i följande avsnitt:  
5.1 Tillämpningsområde 
5.3.3 Offentliga organ som sökande 
5.4 Rättshjälp 
5.5.1 Huvudregel 

5.6.3 Ansökningar  

Lagt till lagrutor för artiklar 20.1, 28, 55, 56.1 och 57.2. Justeringar har även gjorts i 
texten. Beaktanskäl 32 citeras i sin helhet, vilket innebär att begreppet ”tillfällig vistelse” 
stryks. Enligt förordningen ska kriteriet ”att vara bosatt” inte avse enbart blotta närvaron. 

5.7 Formulär 

Ny e-länk läggs till. 

5.8.3 Rättshjälp 

Förtydligande gällande kostnader samt vilka regler som gäller när den bidragsskyldiga 
föräldern själv väcker talan i domstol.  

5.9.1 Framställan 

Text justeras på så vis att ordet betalningsskyldighet ersätts med underhållsstöd. 
Bedömningen är att texten bör ha tagits bort redan när version 5 togs fram när 
tolkningen gjordes att betalningsskyldighet SFB inte omfattas av underhållsförordningen.  

5.9.2. Ansökan om erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom 

Med anledning av att underhållsstödets belopp varierar beroende på barnets ålder, har 
texten justerats och det står nu bara ”upp till underhållsstödets nivå”.  

5.10.5 Delgivning 

Redaktionella ändringar.  

5.10.6 Underrättelse vid insamling av uppgifter 

Nya laghänvisningar, där förvaltningslagen (1986:223) ersätts med den nya 
förvaltningslagen (2017:900). Hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) ersätts 
med hänvisningar till relevanta vägledningar. 

6.1 När tillämpas New York-konventionen? 

Text gällande USA stryks eftersom USA nu ratificerat 2007 års Haagkonvention. 

6.6.1 Indrivning av underhållsbidrag – boförälderns medverkan 

Tillägg om Försäkringskassans rättsliga ställningstagande FKRS 2017:04. 

7. Samarbete mellan länder utanför EU enligt 2007 års Haagkonvention 

Redaktionell ändring.  
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7.1. Bakgrund 

Minskning av brödtext gällande s.k. vittnesmål om hur Permanenta byrån arbetat fram 
den nya Haagkonventionen. Text om att USA inte ratificerat konventionen stryks. 

7.2 När tillämpas 2007 års Haagkonvention? 

Redaktionell textändring samt en uppdaterad länderlista.  

7.3.2 Sekretess 

Lagt till lagruta och gjort små justeringar i texten. 

7.4.1 Offentliga organ som sökande  

Lagt till lagrutor och gjort små justeringar i texten. 

7.9 Formulär  

Tabell med formulär. 

8. Sveriges samarbete 

Kapitlet har skrivits om med anledning av att USA ratificerat 2007 års Haag-
konventionen. Viss text kvarstår för att beskriva hur samarbetet såg ut innan det fanns 
en konvention att utgå från. Specifika beskrivningar som gäller ansökningsförfarandet 
kapas i texten eftersom detta inte finns för andra länder som omfattas av 2007 års 
Haagkonvention. 

Källförteckning  

Stryker vägledningar om EU-familjeförmåner och FTH eftersom dessa inte längre 
nämns i denna vägledning. 

Bilaga 1, 2 och 4 

Vägledningens bilaga 1 och 2 har uppdaterats med information om vilka länder som 
tillträtt 2007 års Haagkonvention. Brasilien ratificerade 2007 års Haagkonvention och 
protokoll den 17 juli 2017; instrumenten träder i kraft den 1 november 2017 för Brasiliens 
del.  

Förenta staterna ratificerade 2007 års Haagkonvention den 7 september 2016 och den 
trädde därefter i kraft den 1 januari 2017.  

Turkiet ratificerade 2007 års Haagkonvention den 7 oktober 2016; konvention trädde i 
kraft i Turkiet den 1 februari 2017.  

Vitryssland har ratificerat 2007 års Haagkonvention den 16 februari 2018 och att den 
därmed träder i kraft i Vitryssland den 1 juni 2018.  

Bilaga 4 upphör från och med denna revidering och blir istället en fristående instruktion 
till dess att innehållet arbetats in i processbeskrivningen. 

Version 7 

Vägledningen är uppdaterad med ett metodstöd om hur man bedömer avtals 
nationalitet. Detta finns beskrivet i kapitel 2.  

Vägledningen har omarbetats med anledning av att i början på 2015 trädde en ny lag i 
kraft om att det är tingsrätterna istället för Svea hovrätt som fattar beslut om erkännande 
och verkställbarhet. Detta berör framförallt kapitel 3, 5, 6 och 7. 

Kapitel 5, 6 och 7 är berörda av att 2007 års Haagkonvention har trätt i kraft. Viss 
ändring har skett i dem på grund av att vi har gjort nya tolkningar. 
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Utöver nämnda ändringar har smärre språkliga ändringar gjorts. 

Endast avsnitt med materiella ändringar har gråmarkerats. 

Version 6 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att EU har ratificerat 2007 års 
Haagkonvention som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2014. Informationen om 
2007 års Haagkonvention är inarbetad i de flesta kapitel men behandlas i huvudsak i 
kapitel 7. Kapitel 3 är uppdaterat med information om att en lagändring gällande att 
exekvaturförfaranden kommer att utföras av tingsrätten från och med den 10 januari 
2014 och att Haagprotokollet nu är gällande. I kapitel 4 har informationen gällande 
Danmark uppdaterats. Bilaga 1 och bilaga 2 är uppdaterade med aktuell information. 

Utöver nämnda ändringar har smärre språkliga ändringar gjorts. 

Endast avsnitt med materiella ändringar har gråmarkerats. 

Version 5 

Vägledningen har omarbetats med anledning av ny svensk lagstiftning och förändrad 
organisation av indrivningen främst i de nordiska länderna. De nya bestämmelserna är 
dels EU:s beslut att inte godta Försäkringskassans beslut om betalningsskyldighet, dels 
möjligheten att ansöka om verkställighet av svenska avtal. Kapitel 4 om det nordiska 
samarbetet har uppdaterats med aktuella uppgifter. I kapitel 5 har främst ändringar 
gjorts med anledning av lagändringar och ändrad tillämpning av bestämmelserna om 
sekretess. Kapitel 6 har skrivits om med ny indelning och nya rubriker. Kapitel 7 om 
USA har uppdaterats med aktuell information. Smärre ändringar i bilaga 4 samt nytt 
metodstöd i avsnitt 22.1 i bilaga 4, bedöma medverkan av boföräldern.   

Avsnitt med språkliga och materiella ändringar har gråmarkerats.   

Version 4 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att underhållsförordningen ska 
tillämpas från och med den 18 juni 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar 
har gråmarkerats. Kapitel 3 och 5 är helt nya kapitel. Kapitel 3 är en allmän översikt över 
internationella regler som gäller för indrivning av underhållsbidrag. Kapitel 5 behandlar 
underhållsförordningen. I övriga kapitel har smärre ändringar gjorts. Kapitelnumreringen 
har ändrats. Kapitel 6, 7, 8, 9, 12 från version 3 är helt borttagna eftersom innehållet i 
dessa kapitel har lagts in i de nya kapitlen 3 och 5 och i kapitel 6. Kapitel 11 är helt 
borttaget. 

Övriga ändringar i kapitelnumrering framgår av tabellen: 

Kapitelnummer i version 3 Motsvarande kapitel i version 4 

3 6 

4 7 

5 4 

10 8 

 

Version 3 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken trätt i kraft 
den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar har gråmarkerats, 
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men inte avsnitt med enbart ändringar av laghänvisningar. Hela vägledningen innehåller 
några språkliga ändringar. Begreppet återbetalningsskyldighet har ändrats till 
betalningsskyldighet, återbetalningsbelopp har ändrats till betalningsbelopp och växelvis 
boende har ändrats till växelvist boende. Namnbytet på vägledning 2001:2 från 
Återbetalning av underhållsstöd till Betalningsskyldighet för underhållsstöd har beaktats. 
De avsnitt som behandlar handläggande länsorganisation har tagits bort. 

Version 2 

De ändringar som har gjorts gäller att förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemet för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen bara är tillämplig i förhållande till EES länder, Schweiz och 
tredjelandsmedborgare. 

Version 1 

Grundversionen 
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