HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2016:1

Historik – information om ändringar i vägledningen
2016:1 Underhållsbidrag till barn
I den här bilagan lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som har 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 har ändrats

5

2018-09-24

4.2, 5.1, 5.3.1, 6, Bilaga 1

4

2018-02-05

3.2.1, 3.2.2, 3.3.4, 3.4, 6.1, källförteckning, bilaga 1

3

2017-11-29

3.2, 3.4, 4.2, 5.3.1, 6.1, källförteckning, bilaga 1

2

2016-12-13

2.3, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.4, 3.6, 4.1.2, 4.2, 6.1, 6.1.1,
källförteckning

Version 5
4.2 Underhållsstöd
Ändring av text utifrån höjning av underhållsstödsbelopp från och med augusti 2018.
5.1. Preskription av underhållsbidrag
Lagt till hänvisning till vägledning (2006:1) Indrivning av underhållsbidrag i
internationella ärenden
5.3.1 Om underhållsstöd betalas ut
Ändrat i exempel så att beloppen stämmer överens med barnets ålder.
6 En tid efter separationen
Förtydligat att dom eller avtal anses gälla till och med dagen innan barnet fyller 18 år,
inte 18-årsdagen samt jämkning kan begäras av avtal eller dom i domstol
Bilaga 1
Lagt till belopp utifrån höjning av underhållsstödsbelopp från och med augusti 2018.

Version 4
3.2.1 Schabloner som är knutna till bamets behov av underhåll
Beloppsjustering i exempel med anledning av höjning av barnbidraget från 1 mars
2018 samt uppdatering enligt prisbasbelopp 2018.
3.2.2 Konsumentverkets Koll på pengarna
Beloppsjustering i exempel med anledning av höjning av barnbidraget från 1 mars
2018 samt beloppsjustering utifrån Konsumentverkets rapport Koll på pengarna
2018.
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3.3.4 Levnadskostnader
Uppdatering av belopp enligt prisbasbelopp 2018.
3.4 Avdrag för barn som den bidragsskyldiga föräldern bor tillsamman med
Beloppsjustering i exemplen med anledning av höjning av barnbidraget från 1 mars
2018 samt uppdatering enligt prisbasbelopp 2018.
6.1 Indexering av underhållsbidraget
Tillägg av aktuellt procentsats för 2018 i tabell.
Källförteckning
Försäkringskassans föreskrifter 2017:1283 om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag är tillagd.
Bilaga 1
Beloppsjusteringar utifrån nytt prisbasbelopp 2018.

Version 3
3.2. Vad ingår i barns behov?
Det skrivs till att ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen inte ska minska barnets
behov när det räknas fram.
3.4 Avdrag för barn som den bidragsskyldiga föräldern bor hos
I exemplet där Kalles underhållsbidrag räknas fram görs en beloppsjustering
eftersom slutresultat ska avrundas uppåt, inte nedåt.
4.2 Underhållstöd
Text ändras för att underhållsstödet enligt nya regler ska höjas när barnet har fyllt 15
år samt för att bestämmelserna för underhållsstöd vid växelvist boende hävs.
5.3.1 Om underhållsstöd betalas ut
Text redigerad med anledning av att underhållsstödsbeloppet höjs när barnet har fyllt
15 år. Exemplet utgår nu från att barnet är 13 år.
6.1 Indexering av underhållsbidrag
Stryker information om procentsatser i löpande text och skapar en tabell i stället för
åren 2014–2016. Lägger till procentsats för år 2017.
Bilaga 1
Beloppsjusteringar utifrån nya regler för underhållsstöd som träder i kraft 1 januari
2018.

Version 2
2.3 Allmänt om underhållsskyldighet
Förtydligande av domen NJA 2013 s. 955 samt om underhållsbidrag vid växelvist
boende har gjorts.
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3.2 Vad ingår i barns behov
Information om sociala förmåner har utökats.
3.3 Hur räknas föräldrarnas inkomst ut?
Information om när det är rimligt att räkna med förbehållsbelopp för hemmavarande
nuvarande make eller sambo har lagts till.
3.3.1 Inkomster
Mer information om studiemedel och beräkning av inkomster är tillagd.
Hänvisning till skatteverket för att räkna ut inkomst har lagts till, eftersom det inte är
Försäkringskassans roll att beräkna inkomster.
3.3.4 Levnadskostnader
Bostadskostnad är uppdaterad med information kring bostadskostnad och ifall man
delar den med ett vuxet barn.
3.4 Avdrag för barn som den bidragsskyldiga föräldern bor tillsammans med
Avsnittet har uppdaterats med information om vilka barn som räknas som
hemmavarande barn samt ytterligare ett räkneexempel.
3.6 Avtal och förbindelser
Rubriken är ändrad samt så har avsnittet delats upp till att handla om avtal och om
förbindelser. Viss information om just förbindelser är tillagd.
4.1.2 Kostnader i mål om underhållsbidrag
Förtydligande om förlikningar som stadfästes i domstol är tillagt.
4.2 Underhållsstöd
Under rubriken utfyllnadsbidrag har texten utökats med information om hur
utfyllnadsbidrag fungerar när den bidragsskyldiga föräldern bor i utlandet och betalar
fastställt underhållsbidrag till barnet i Sverige.
6.1 Indexering av underhållsbidrag
Information om att en boförälder ska ansöka om utfyllnadsbidrag istället för fullt
underhållsstöd, om den bidragsskyldiga föräldern inte betalar hela underhållsbidraget.
6.1.1
Avsnittet är förtydligat så att man inte ska läsa att föräldrarna ska skriva ett oskäligt
avtal redan första gången avtal skrivs.
Källförteckningen
Studiestödslag (1999:1395) är tillagd.
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