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2. Förälder som ska betala underhållsbidrag / Parent who is to pay child support (child support debtor)

3. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet / Child support which is to be paid

1. Den studerande / School student

1 (1)

5. Den studerande godtar avtalet för egen del / Approval of the agreement by the school student
Datum / Date

4. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag / Signature of the child support debtor

Avtal om underhållsbidrag till barn  
- till studerande barn som fyllt 18 år / 
Agreement on child support  
- for a child aged 18 or over who is still studying

Den studerandes underskrift / School student's signature

Förälderns personnummer /  
Parent's personal ID no.

Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname

Personnummer (12 siffror) / 
Personal ID no. (12 digits)

Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname

Belopp i siffror, SEK / 
Amount in figures, 
SEK   

Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK) per 
månad, med bokstäver / Amount to be paid, Swedish 
kronor (SEK) per month in letters 

Underhållsbidraget betalas 
under studietiden som beräknas 
pågå till och med / Child support 
is to be paid during the period of 
study, which is expected up to 
and including

Underhållsbidraget betalas 
från och med / Starting 
date of payment of child 
support 

Provisions on payment

According to the Swedish Ordinance (1966:680) on Changes to Certain Child Support Amounts, the amount 
will be annually adjusted to the cost of living. Any increases will apply from February 1st.

Child support for the coming month must be paid no later than the previous month according to Chapter 7, 
section 7, of the Children and Parents Code.

Bestämmelser om betalning

Namnteckning / Signature Namnteckning / Signature

Namnförtydligande / Name in block lettersNamnförtydligande / Name in block letters

Förälderns namnteckning / Parent's signatureDatum när avtalet tecknas  
Date of signature of agreement

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer / The above signature witnessed by two persons

Enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag anpassas beloppet varje år till ändringar i 
penningvärdet. Eventuell höjning sker från och med den 1 februari.  

Underhållsbidraget ska betalas senast den sista dagen i månaden och avser kommande månad enligt 
föräldrabalken 7 kap. 7 §.
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Kom överens om underhållsbidrag

1 (1)

Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, 
eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.

När barnet har fyllt 18 år är det barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal 
om underhållsbidraget.

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen med mera. 

Underhållsbidragets storlek bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets 
behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. 

Ni ska även bestämma tiden som avtalet ska omfatta. Barnet har rätt till underhållsbidrag 
så länge barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller 
motsvarande, men längst tills 21-årsdagen. 

Ni kan få hjälp med att beräkna underhållsbidraget genom Försäkringskassans 
beräkningsverktyg som finns på:

Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för exempelvis december 
ska betalas senast den 30 november.

Underhållsbidraget justeras varje år
Underhållsbidrag fastställda i svenska regler och i svenska kronor (SEK) ska följa 
prisutvecklingen i samhället. Eventuell höjning sker årligen från och med den 1 februari.

Ändringar av beloppet
Underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation 
förändras. 

För underhållsbidrag som har fastställts enligt ett annat lands lag och/eller i utländsk 
valuta gäller andra bestämmelser och de justeras därmed enligt i det landets lagar. Ni 
ska i så fall beskriva det i avtalet.

Underhållsbidrag ska betalas från och med det att barnet inte bor lika mycket hos båda 
föräldrarna.

(för närvarande bara på svenska). 

Underhållsbidraget betalas i förskott

Svenska bestämmelser om underhållsbidrag
Underhållsbidraget regleras i Sverige av föräldrabalken 7 kap.
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Reaching an agreement on child support

1 (1)

If a child lives with only one parent, the other parent is obliged to pay child support or to 
otherwise ensure that the child’s basic needs are met. 

Once a child reaches the age of 18, the child and the parent obliged to pay maintenance 
sign an agreement on child support.

Child support is to be used for the child’s housing, food, leisure activities and similar. 

The child support amount is determined according to what is reasonable considering the 
child’s needs and the parents’ financial situation. 

You also need to decide the period that the agreement will cover. The child is entitled to 
receive child support as long as the child is studying full-time in upper secondary school, 
compulsory school or equivalent, but no later than the day the child reaches 21 years of 
age.

You can get help calculating child support by using Försäkringskassan’s calculation tool  
which you will find at: 

Child support must be paid in advance each month. For example, the child support 
amount for December must be paid no later than 30 November.

The child support amount is adjusted each year
Child support amounts that have been determined in accordance with Swedish 
regulations and in Swedish kronor (SEK) must follow general price trends within Sweden. 
Any increase will take effect annually on 1 February.

Changes in the child support amount
The child support amount can be changed if there are changes in the child’s needs or the 
parents' financial situation. 

Other regulations apply to child support amounts that have been determined in 
accordance with the laws of another country and/or in foreign currency, and these 
amounts are adjusted in accordance with the laws of the relevant country. If this applies 
to you, you must describe this in the agreement.

Child support must be paid starting from the date you no longer live together, and the 
child does not live an equal amount of time with both parents.

www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop 
(currently only in Swedish)

Child support is paid in advance

Swedish regulations on child support
In Sweden, child support is regulated by the Children and Parents Code, Chapter 7.

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop

FK 5252en (006 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
2. Förälder som ska betala underhållsbidrag / Parent who is to pay child support (child support debtor)
3. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet / Child support which is to be paid
1. Den studerande / School student
1 (1)
5. Den studerande godtar avtalet för egen del / Approval of the agreement by the school student
Datum / Date
4. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag / Signature of the child support debtor
Avtal om underhållsbidrag till barn 
- till studerande barn som fyllt 18 år /
Agreement on child support 
- for a child aged 18 or over who is still studying
Den studerandes underskrift / School student's signature
Förälderns personnummer /  Parent's personal ID no.
Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname
Personnummer (12 siffror) /
Personal ID no. (12 digits)
Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname
Belopp i siffror, SEK / Amount in figures, SEK   
Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK) per månad, med bokstäver / Amount to be paid, Swedish kronor (SEK) per month in letters 
Underhållsbidraget betalas under studietiden som beräknas pågå till och med / Child support is to be paid during the period of study, which is expected up to and including
Underhållsbidraget betalas från och med / Starting date of payment of child support 
Provisions on payment
According to the Swedish Ordinance (1966:680) on Changes to Certain Child Support Amounts, the amount will be annually adjusted to the cost of living. Any increases will apply from February 1st.
Child support for the coming month must be paid no later than the previous month according to Chapter 7, section 7, of the Children and Parents Code.
Bestämmelser om betalning
Namnteckning / Signature
Namnteckning / Signature
Namnförtydligande / Name in block letters
Namnförtydligande / Name in block letters
Förälderns namnteckning / Parent's signature
Datum när avtalet tecknas  Date of signature of agreement
Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer / The above signature witnessed by two persons
Enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag anpassas beloppet varje år till ändringar i penningvärdet. Eventuell höjning sker från och med den 1 februari.  
Underhållsbidraget ska betalas senast den sista dagen i månaden och avser kommande månad enligt föräldrabalken 7 kap. 7 §.
This page has no content and is only for creating a blank print page
Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
Kom överens om underhållsbidrag
1 (1)
Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.
När barnet har fyllt 18 år är det barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidraget.
Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen med mera. 
Underhållsbidragets storlek bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. 
Ni ska även bestämma tiden som avtalet ska omfatta. Barnet har rätt till underhållsbidrag så länge barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande, men längst tills 21-årsdagen. 
Ni kan få hjälp med att beräkna underhållsbidraget genom Försäkringskassans beräkningsverktyg som finns på:
Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för exempelvis december ska betalas senast den 30 november.
Underhållsbidraget justeras varje år
Underhållsbidrag fastställda i svenska regler och i svenska kronor (SEK) ska följa prisutvecklingen i samhället. Eventuell höjning sker årligen från och med den 1 februari.
Ändringar av beloppet
Underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation förändras. 
För underhållsbidrag som har fastställts enligt ett annat lands lag och/eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser och de justeras därmed enligt i det landets lagar. Ni ska i så fall beskriva det i avtalet.
Underhållsbidrag ska betalas från och med det att barnet inte bor lika mycket hos båda föräldrarna.
(för närvarande bara på svenska).  
Underhållsbidraget betalas i förskott
Svenska bestämmelser om underhållsbidrag
Underhållsbidraget regleras i Sverige av föräldrabalken 7 kap.
Reaching an agreement on child support
1 (1)
If a child lives with only one parent, the other parent is obliged to pay child support or to otherwise ensure that the child’s basic needs are met. 
Once a child reaches the age of 18, the child and the parent obliged to pay maintenance sign an agreement on child support.
Child support is to be used for the child’s housing, food, leisure activities and similar. 
The child support amount is determined according to what is reasonable considering the child’s needs and the parents’ financial situation. 
You also need to decide the period that the agreement will cover. The child is entitled to receive child support as long as the child is studying full-time in upper secondary school, compulsory school or equivalent, but no later than the day the child reaches 21 years of age.
You can get help calculating child support by using Försäkringskassan’s calculation tool  which you will find at: 
Child support must be paid in advance each month. For example, the child support amount for December must be paid no later than 30 November.
The child support amount is adjusted each year
Child support amounts that have been determined in accordance with Swedish regulations and in Swedish kronor (SEK) must follow general price trends within Sweden. Any increase will take effect annually on 1 February.
Changes in the child support amount
The child support amount can be changed if there are changes in the child’s needs or the parents' financial situation. 
Other regulations apply to child support amounts that have been determined in accordance with the laws of another country and/or in foreign currency, and these amounts are adjusted in accordance with the laws of the relevant country. If this applies to you, you must describe this in the agreement.
Child support must be paid starting from the date you no longer live together, and the child does not live an equal amount of time with both parents.
www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop 
(currently only in Swedish)
Child support is paid in advance
Swedish regulations on child support
In Sweden, child support is regulated by the Children and Parents Code, Chapter 7.
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Försäkringskassan
Avtal om underhållsbidrag till barn - till studerande barn som fyllt 18 år / Agreement on child support - for a child aged 18 or over who is still studying
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	2. Förälder som ska betala underhållsbidrag / Parent who is to pay child support (child support debtor). Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname: 
	1. Den studerande / School student. Förnamn och efternamn / Forename(s) and surname: 
	Den studerandes underskrift / School student's signature. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten. / The signature field is filled in after printing the form. : 
	5. Den studerande godtar avtalet för egen del / Approval of the agreement by the school student. Datum / Date: 
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	Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK) per månad, med bokstäver / Amount to be paid, Swedish kronor (SEK) per month in letters : 
	Underhållsbidraget betalas under studietiden som beräknas pågå till och med / Child support is to be paid during the period of study, which is expected up to and including: 
	3. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet / Child support which is to be paid. Underhållsbidraget betalas från och med / Starting date of payment of child support : 
	Förälderns namnteckning / Parent's signature. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten. / Das Unterschriftsfeld wird nach dem Ausdruck des Formulars ausgefüllt: 
	4. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag / Signature of the child support debtor Datum när avtalet tecknas / Date of signature of agreement: 
	Namnteckning / Signature. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten. / The signature field is filled in after printing the form. Person 2: 
	Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer / The above signature witnessed by two persons.  Namnteckning / Signature. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten. / The signature field is filled in after printing the form. Person 1: 
	Namnförtydligande / Name in block letters. Person 2: 
	Namnförtydligande / Name in block letters Person 1 : 
	Click here to get to www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop: 



