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Historik – information om ändringar i vägledningen
2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella
ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
När en vägledning ändras kompletteras serienumret (årtal och ordningsnummer) med ett versionsnummer. Denna versionshantering används från
och med den 1 oktober 2004.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste versionen redovisas först.

Version

Beslutsdatum

Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

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 underhållsförordningen
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.
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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.

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.

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.
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.
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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, 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 underhålls-
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stöd 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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