
1 

Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 3 november 2021 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 9 a och 42 a §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse. 

18 kap. 

9 a §2    Underhållsstöd enligt 20 § lämnas inte längre om den bidragsskyl-

dige under minst tolv månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan 

har betalat det belopp som har bestämts enligt 19 kap. 16–18 och 21–27 §§. 

Trots vad som föreskrivs i första stycket ska underhållsstöd lämnas, om 

det finns särskilda skäl. Underhållsstöd på grund av särskilda skäl lämnas 

under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år. Ett beslut om 

att lämna underhållsstöd under en bestämd tidsperiod gäller dock längst till 

och med den månad då rätten till underhållsstöd annars upphör. 

Efter att en tidsperiod med underhållsstöd enligt andra stycket har löpt ut 

lämnas underhållsstöd enligt det underliggande beslutet om att bevilja 

underhållsstöd (grundbeslutet) om förutsättningarna för sådant stöd fort-

farande är uppfyllda.  

42 a §3    När Försäkringskassan har fattat beslut med stöd av 9 a § ska bo-

föräldern och den bidragsskyldige och, vid förlängt underhållsstöd, även den 

studerande skriftligen underrättas om beslutet. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Bestämmelserna i 18 kap. 9 a § i den nya lydelsen tillämpas även på

betalningar som har gjorts till Försäkringskassan från och med den 1 augusti 

2021. Detta gäller dock inte betalningar som före ikraftträdandet har 

beaktats vid beslut om att lämna underhållsstöd på grund av särskilda skäl.  

3. För betalningar som har gjorts till Försäkringskassan under minst sex

månader i följd före ikraftträdandet gäller fortfarande 18 kap. 9 a § i den 

äldre lydelsen. Om Försäkringskassan efter ikraftträdandet beslutar att 

lämna underhållsstöd på grund av särskilda skäl i dessa fall, ska dock de nya 

bestämmelserna i 18 kap. 9 a § andra och tredje styckena tillämpas. 

1 Prop. 2020/21:203, bet. 2021/22:SfU6, rskr. 2021/22:22. 
2 Senaste lydelse 2015:755.  
3 Senaste lydelse 2015:755. 
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