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Anmälan 
Räkna ihop barn i hushållet och välj betalningsmottagare  
- för flerbarnstillägg

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

1. Förälder

Jag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat  
EU/EES-land eller Schweiz

2. Förälder

3. Fyll i här om ni vill räkna ihop barnen i ert hushåll för flerbarnstillägg

Jag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat  
EU/EES-land eller Schweiz

Vi är gifta med varandra Vi har tidigare varit gifta med varandra Vi har eller har haft ett gemensamt barn

Flerbarnstillägget ska

bara betalas till föräldern under punkt 1 bara betalas till föräldern under punkt 2 fördelas mellan föräldrarna

Ni kan välja vem som ska få flerbarnstillägget om ni får hela barnbidrag* för minst ett barn var. Om någon av  
er får delat barnbidrag för något barn fördelas flerbarnstillägget automatiskt mellan er. Då kan ni inte välja  
mottagare av flerbarnstillägget.

4. Fyll i här för att välja till vem vi ska betala flerbarnstillägget

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

1 (2)
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Den här blanketten ska ni som föräldrar fylla i om ni bor tillsammans och vill
räkna ihop barn i hushållet för flerbarnstillägg
välja till vem av er vi ska betala flerbarnstillägget.

*Studiebidrag för ett barn som fyllt 16 år jämställs i detta sammanhang med barnbidrag.

Om ni har ett gemensamt barn eller är gifta med varandra, så behöver ni inte göra någon anmälan. Då räknas 
alla barn i hushållet med automatiskt.

Om ni inte är gifta med varandra eller har ett gemensamt barn och vill räkna ihop barnen i hushållet, så  
behöver ni fylla i nedanstående uppgifter. Det kan ni göra om ni tidigare har varit gifta med varandra eller har  
haft ett gemensamt barn. 

Namn

Namn

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

ange land

ange land

Vi bor tillsammans sedan (datum) Bostadsadress Postnummer och ort

www.forsakringskassan.se
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6. Underskrift av föräldrarna som bor tillsammans

Datum Namnteckning 

Namnteckning Datum

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

Telefon

Telefon

5. Kontouppgifter

Personnummer 

Anmäl ditt konto till oss

2 (2)
52
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02

04

Det snabbaste och säkraste sättet att få utbetalningar från Försäkringskassan är att anmäla ett bankkonto  
där vi kan sätta in pengarna. Kontot måste vara ditt eget. Om du har e-legitimation (BankID) kan du anmäla  
ditt konto via Mina sidor. Om du saknar möjlighet att anmäla konto via Mina sidor kan du använda blanketten  
Anmälan om konto (5605). 

Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar  
oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
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Försäkringskassan logotyp
AnmälanRäkna ihop barn i hushållet och välj betalningsmottagare 
- för flerbarnstillägg
Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till
839 88 Östersund
1. Förälder
Jag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz
2. Förälder
3. Fyll i här om ni vill räkna ihop barnen i ert hushåll för flerbarnstillägg
Jag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz
Vi är gifta med varandra
Vi har tidigare varit gifta med varandra
Vi har eller har haft ett gemensamt barn
Flerbarnstillägget ska
bara betalas till föräldern under punkt 1
bara betalas till föräldern under punkt 2
fördelas mellan föräldrarna
Ni kan välja vem som ska få flerbarnstillägget om ni får hela barnbidrag* för minst ett barn var. Om någon av 
er får delat barnbidrag för något barn fördelas flerbarnstillägget automatiskt mellan er. Då kan ni inte välja 
mottagare av flerbarnstillägget.
4. Fyll i här för att välja till vem vi ska betala flerbarnstillägget
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
1 (2)
52200104
Den här blanketten ska ni som föräldrar fylla i om ni bor tillsammans och vill
räkna ihop barn i hushållet för flerbarnstillägg
välja till vem av er vi ska betala flerbarnstillägget.
*Studiebidrag för ett barn som fyllt 16 år jämställs i detta sammanhang med barnbidrag.
Om ni har ett gemensamt barn eller är gifta med varandra, så behöver ni inte göra någon anmälan. Då räknas alla barn i hushållet med automatiskt.
Om ni inte är gifta med varandra eller har ett gemensamt barn och vill räkna ihop barnen i hushållet, så 
behöver ni fylla i nedanstående uppgifter. Det kan ni göra om ni tidigare har varit gifta med varandra eller har 
haft ett gemensamt barn. 
Namn
Namn
Personnummer (12 siffror)
Personnummer (12 siffror)
ange land
ange land
Vi bor tillsammans sedan (datum)
Bostadsadress
Postnummer och ort
6. Underskrift av föräldrarna som bor tillsammans
Datum
Namnteckning 
Namnteckning 
Datum
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Telefon
Telefon
5. Kontouppgifter
Anmäl ditt konto till oss
2 (2)
52200204
Det snabbaste och säkraste sättet att få utbetalningar från Försäkringskassan är att anmäla ett bankkonto 
där vi kan sätta in pengarna. Kontot måste vara ditt eget. Om du har e-legitimation (BankID) kan du anmäla 
ditt konto via Mina sidor. Om du saknar möjlighet att anmäla konto via Mina sidor kan du använda blanketten 
Anmälan om konto (5605). 
Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar  oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
8.2.1.4029.1.523496.503679
Försäkringskassan
Anmälan Räkna ihop barn i hushållet och välj betalningsmottagare - för flerbarnstillägg
	SJag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz: 0
	Jag arbetar i, bor i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz: 0
	Sätt ett kryss om flerbarnstillägget bara ska betalas till föräldern under punkt 1. Du kan bara välja ett av alternativen. Flytta med hjälp av piltangenterna mellan de olika alternativen och med Tab-tangenten för att flytta till nästa fält.: 
	Sätt ett kryss om flerbarnstillägget ska fördelas mellan föräldrarna. Du kan bara välja ett av alternativen. Flytta med hjälp av piltangenterna mellan de olika alternativen och med Tab-tangenten för att flytta till nästa fält.: 
	Sätt ett kryss om flerbarnstillägget bara ska betalas till föräldern under punkt 2. Du kan bara välja ett av alternativen. Flytta med hjälp av piltangenterna mellan de olika alternativen och med Tab-tangenten för att flytta till nästa fält.: 
	Punkt 1. Förälder ett. Namn: 
	Punkt 2. Förälder två. Namn: 
	Personnumret har kopierats från personnummerfältet du tidigare har fyllt i.: 
	Förälder 2, personnummer med 12 siffror: 
	Ange land: 
	Ange land: 
	Punkt 3. Fyll i här om ni vill räkna ihop barnen i ert hushåll för flerbarnstillägg. Vi bor tillsammans sedan (datum). Skriv eller välj kalendern med nedåtpilen : 
	Bostadsadress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon. Förälder två: 
	Telefon. Förälder ett: 
	Namnteckning . Förälder ett. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 
	Namnteckning . Förälder två. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 
	Punkt 6. Underskrift av föräldrarna som bor tillsammans. Förälder ett. Datum - skriv eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Underskrift. Förälder två. Datum - skriv eller välj kalendern med nedåtpilen: 



