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Inledning

finnskopplingmed denhängerförslagutredningensFlera somsammanav
bidragsförskott. Föroch reglernaunderhållsbidrag attreglernamellan omom

regelsys-de tvådärför någotutredningen föreslår måstevadförstå veta omman
temen.

skyldigaförsörjning de ärsina barnsför attföräldrar harAlla ett ansvar -
underhållersina barnmedtillsammansborföräldrarnaNärunderhålla sina barn.

inte borförälderkläder Enbostad,demde barnen etc.mat, somatt gegenom
stället måstedet Ibarnet påförsörja sättet.kan intesitt barnmedtillsammans

till barnet.underhållsbidragföräldern betala
bidrags-fåföräldrar kanbådamed sinabor tillsammansintebarnEtt som

bidragsförskottvad ärförstålättastfrån Det ärförskott ettatt om manstaten.
under-detförskottdetbörjan. Dåfungerade fråndethur rentpå ettvarser
ändratbidragsförskottetharbetala. Senareförälder skullehållsbidrag ensom

medbetalas detNuförskott.bara ettinte längre utoch detkaraktär är rentett
underhållsbidraget är.hurför allaprincip likaibelopp är stortfast oavsettsom

siff-utredningensdet år1994,månaden år är173 kr i1Beloppet somsomvar
bi-mellanSkillnadenunderhållsbidrag lägre.flesta ärsig till.hänför Deror

beloppet ärutfyllnadsbidrag. Detkallasunderhållsbidragetochdragsförskottet
från det allmänna.stödförskottinget ett rentutan v

underhållsbidra-högtalltså hurberorallmännafrån det ärstödetHur stort
utfyllnadsbidraget. Dennablirlägredestounderhållsbidraget ärhögreJuär.get

bidragsförskottreglernaunderhållsbidrag ochmellan reglernakoppling omom
olikatill problem på sätt.ställer

frågorTerminologiska

oftastkallastill sitt barnunderhållsbidragbetalaskyldigförälder ärDen attsom
underhålls-denanvänds begreppetbetänkandetdet härunderhållsskyldige. Iden
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bidragsansvariga eller, vanligen, den bidragsansvariga Utredningen har näm-
ligen det fördel använda ordetsett ansvarig haratt positivsom en som en mera
klang ordetän skyldig.

Den andra föräldern alltså den barnet bor tillsammans med kallas isom- -
betänkandet boföraldern.

Arbetets inriktning

I tio haröver år olika utredningar arbetat med förändra bidragsförskottssys-att
Det har kommit förslagtemet. avskaffa det helt och förslagatt ändraom attom

det i grunden. Denna utredning har riktat sitt arbete föreslåpå förbättring-att
i det nuvarande systemet.ar

Bakgrund

De underhållsbidragsansvarigas ekonomiska situation
kapitel 3

Hittillsharkunskapernaomdeunderhållsbidragsansvarigas ekonomiska situation
varit små. Utredningen har tagit fram omfattande statistiskt materialett som
belyser den ekonomiska situationen for dessa föräldrar. Uppgifterna har ställts
i relation till uppgifter andra ekonomiska förhållanden. Sålundaom personers
jämförs ekonomin för de underhållsbidragsansvariga inom och bidrags-utom
förskottssystemet dels inbördes och dels med meden grupp personer samma
ålders- och könsfördelning. Dessutom jämförelsegörs med den be-en vuxna
folkningen i Sverige. Vidare jämförs boföräldrarnas ekonomi med ekonomin
hos med ålders- och könsfördelning. En jämförelseen ocksågrupp görssamma
mellan boföräldrarnas och de bidragsansvarigas ekonomiska förhållanden.
De underhållsbidragsansvariga inte skyldiga betalaär något underhålls-attsom
bidrag s.k. nollbetalare studeras särskilt. Slutligen analyseras frågor gällersom
preskription fordringar underhållsbidrag.påav
Undersökningen, förhållandena år 1991, visar bl.a. följande.som avser
Det finns 242 000 underhållsbidragsansvariga. Av dessa betalar ungefär en

fjärdedel underhållsbidraget direkt till barnet. Av de bidragsansvariga 86är
män.procent

Den "typiske" underhållsbidragsansvarige föräldern är ensamståendeen man
i åldern 38-40 år hemmavarande barn under 18 år. Hanutan underhålls-är
bidragsansvarig för barn i åldern 10-12 år och betalar 600-700ett kr i månaden
i underhållsbidrag bidragsförskottssystemet. Han bor i hyreslägenhet ochgenom
har disponibel inkomst på mellan 1,5-2 gånger socialbidragsnormen. Hanen är
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utbildning, heltid och hansarbetare eller lägre tjänsteman, har gymnasial arbetar
tillarbetsinkomst omkring 150 000-160 000 kr har inga skulderår. Hanär per

försäkringskassan för förskotterade underhållsbidrag och har inte fått social-
bidrag under året.

underhållsbidragsansvariga.beskrivning in flertalet MenDenna påstämmer
finnsdet finns naturligtvis också de har bättre ekonomisk standard. Detsom en

ingår iockså har låg disponibel inkomst. De denna gruppen grupp som en som
de inte skyl-betalar lågt underhållsbidrag eller s.k. nollbetalare, dvs. ärärett

underhållsbidragsansvarigadiga betala underhållsbidrag alls.något Deatt som
betalar underhållsbidraghar det ställt de ensamstående ochsämst är är somsom

samtidigt både bi-för barn de ensamstående ochmånga ärärsamt somsom
dragsansvariga och boföräldrar.

utanför bidragsförskottssystemet har bättreunderhållsbidragsansvarigaDe en
ekonomisk ställning inomdeän systemet.

könsfördelning harjämförelse med andra med ålders- ochI personer samma
bidragsansvariga ekonomisk situation.de något sämreen

86 kvinnor. Andelenfinns 300 000 boföräldrar. Av dessDet är procent
köns-69 Bland andra med ålders- ochensamstående är procent. personer samma

fördelning andelen ensamstående 30är procent.
kvinna 36-38 med"typiske" boföräldern ensamstående i åldern årDen är en

bi-barn och fårhemmavarande under 18 har vårdnadenbarn år. Hon ettom
disponibla inkomsti hyreslägenhet och hennesdragsförskott. Hon bor ären

tjänsteman, har1-1,5 socialbidragsnormen. arbetare eller lägregånger Hon är
arbetsin-minst heltid och hennesgymnasial utbildning, arbetar 75 procent av

000komst mellan 110 000-120 kr år.är per -
för andrabetydligtekonomiska situationen för boföräldrarnaDen är sämre än

könsfördelning.med ålders- ochpersoner samma
föräldrarna ll arbetslösa årBland de underhållsbidragsansvariga procentvar

nollbetalarna arbets-nollbetalare. Bland1991. Av dessa 42 procent varvar
bland föräldrar inom bidrags-lösheten Andelen arbetslösa22 störreärprocent.

könsfördel-med ålders- ochförskottssystemet bland andraän sammapersoner
kostnader förRisken nollbetalare ökar och därmedning. andelen statensatt -

lägre sysselsättningsnivån och högrebidragsförskotten därför ärär större-
stigit och sysselsättnings-arbetslösheten Sedan 1991 har arbetslöshetenårär.

nivån minskat.
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Organisatoriska frågor

fårFörsäkringskassan roll i samband med under-atten ny
hållsbidrag fastställs 5-7 kap.

Föräldrarna kan själva komma hur underhållsbidraget skallöverens stortom
Om de inte kommer det tingsrätten frågan.överens är avgör Det ärvara. som

försäkringskassorna beslutar i frågor bidragsförskott.som om
Att underhållsbidragen inte för naturligtvis i principlåga alltid viktigtär är - -

för barnen till de föräldrar inte tillsammans.lever Kopplingen mellansom
underhållsbidragen och bidragsförskotten det finns andra skäl förgör ävenatt

underhållsbidragen inte skall för låga. Försäkringskassorna haratt vara som-
företrädare för ekonomiskt intresse underhållsbidragenstaten ett rent attav-
inte blir för låga. skälEtt det allmänna del deär överannat att tarannars en av
kostnader för barnets försörjning föräldrarna själva bör för. Ansvaretståsom
för barnen förskjuts alltså från föräldrarna till allmänna och familjetypdet en
kärnfamiljen diskrimineras i förhållande till andra. kan ocksåHär nämnas att

boföräldrar ligger förmånga det på dem underhålls-att attanser ansvar som
bidragen inte skall bli för orimligt i falllåga de storleken underhålls-är av
bidraget bara har betydelse för frågan storleken utfyllnadsbidraget, dvs.om av
för stödet från det allmänna.

Försäkringskassorna möjligheterhar mycket små påverka storlekenatt av
underhållsbidragen. Därför behöver deras roll stärkas.

Detta kan ske på olika uppdraget ingår särskilt undersöka försäk-sätt. I att om
ringskassorna föräldrarna träffarkan ställning avtal under-närpartsom om
hållsbidrag föräldrarnaoch i domstol underhållsbidraget. Ut-när processar om
redningen skisserar i kapitel 6 med försäkringskassan Detett system part.som
visar sig sådant blir mycket krångligt. Redan det skälet böratt ett system av
det inte införas.

Utredningen diskuterar i kapitel flera andra möjligheter stärka kassans5 att
roll. Utredningen för föreslå kapitel 7 försäkringskassorna fårstannar att att
i uppgift enskilda underhållsbidraghjälpa med räkna hur höga de böratt att ut
betala och träffa avtal. dag socialnämnderna detta barnets föräldrarI gör näratt

uppgifteninte gifta med varandra. Förslaget innebär för frånöverär att man
socialnämnderna till försäkringskassorna och samtidigt utökar servicen till att

gifta inte.alla barn, deras föräldrar är/har varit eller Servicenoavsettavse om
skall gratis. Samtidigt bör möjligheterna få rättshjälp i ärendenattvara om
underhåll minskas.

Uppgiften bistå föräldrar med träffa avtal underhållsbidrag inteäratt att om
främmande försäkringskassorför försäkringskassorna. Vid flera har näm-man
ligen service erfarenheternabedrivit försöksverksamhet med sådan ochen en

försöken positiva.ärav
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Att försäkringskassorna uppgiften betyder slipper hel delövertar att man en
dubbelarbete. Förslaget innebär bl. därför minskar utgifter.att statensa. man

Underhåll till barn

underhållsbidragEn för kapitel 8metod beräknaattny

Utredningen föreslår förmetod beräkna underhållsbidrag. kallasDenatten ny
nettokvotdelningsmetoden. bygger grundprinciper dagensDen på samma som

mindremetod och innebär bara förändringar.
Syftet minska föräldrarnas ekonomiska beroende varandra, för-är att attav

enkla beräkningssättet och rättvist resultat.ett mera
Liksom först bedömning hur behöver i under-mycket barnetgörnu man en av

håll från sina föräldrar. Sedan räknar hur nettoinkomst varje för-ut storman
älder har. Underhällsbidraget får i princip fram mellansedan attman genom
föräldrarna fördela det belopp räknats fram för barnets behov i proportionsom
till deras nettoinkomster. Föräldrarna får liksom förbehålla sig beloppettnu --
för Om vid proportionella fördelningen kom-levnadskostnader. denegna man

fram till underhållsbidrag högt den underhållsbidragsansva-såär attettmer som
riges inkomster inte räcker till både de levnadskostnaderna och underhålls-egna
bidraget minskas. Om i boföräldernsunderhållsbidraget det ställetmåste är

i boföräldern tillräckligtandel barnets underhåll blir inte får kvarså attstorsom
föräldern ellermed för sitt underhåll skall den andra hansegetpengar om-

hennes ekonomi tillåter det del underhållsansvaret. Underhålls-större-ta en av
bidraget blir alltså högre.

skall fortfarande bedömas med hjälp schablon-Hur mycket barnet behöver av
tillSchablonbeloppen höjs Avsikten med detta dubbel. Barnnågot. ärer.

förhållandesärlevande föräldrar bör inte missgynnas i till andra barn detnär
fritidsaktiviteter.gäller möjligheterna vanliga Dessutom bör närutövaatt man

bestämmer schablonbeloppen hänsyn till de flesta boföräldrar äratttaman
därför få möjlighet betala för barnvaktensamstående och de måste någonattatt

gång.
Föräldrarna får liksom förbehålla sig belopp för levnadskost-ett egnanu --

få förbehålla sig belopp för bostads-nader. förälder skall högreFör att etten
Riksförsäkringsverketskostnad Socialstyrelsens ochän mot normersom svarar

för bostadskostnad skall krävas det föreligger synnerligahögsta godtagbara att
skäl. Bedömningen alltsåstramas upp.

normalbeloppet för andra levnadskostnader bo-Utredningen föreslår änatt
till olika för ensamstående och förstadskostnaden skall beräknas belopp sam-

från 120 bas-manboende. ensamstående höjs det nuvarandeFör procent av
till 4 312 kr.beloppet 3 520 kr i månaden 147 basbeloppet Förprocent av
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120sammanboende ligger det kvar basbeloppet. För högreprocent attav
levnadskostnader finnas synnerligaskall beaktas måste det skäl. När man
beaktar högre levnadskostnader skall det normalt för begränsad tid. Detgöras en
bör inte gälla bidragsansvarig alltid skall ha kvar 300 kr förutomlängre att en

för vanligamedel levnadskostnader.
hemmamakeförbehållet bort. Försörjningen skallDet s.k. barnet alltsåtas av

före bidragsansvarigesförsörjningen dengå partner.av nye
och bidragsberättigadebidragsansvariges hemmavarande barn barnDen

jämställs det till underhåll.gällernär rätten
till underhållsbidrag i dag förDessa förslag leder generellt högre änsett

Samtidigt situationen för de föräldrar betalar under-många barn. kommer som
hållsbidrag och har det ställt förbättras.sämst att

underhållsbidragmål kapitel 9Rättspraxis i om

praxis skiljer sig i målUtredningen behandlar frågan domstolarnas omom
domstolspraxis enhetligunderhållsbidrag. Utredningens slutsats mycketärär att

finna i Social-det bedömningen frågor kan klara pågällernär man svarav som
underhållsbidrag. gäller de flesta frågorstyrelsens allmänna råd Detta somom

underhållsbidrag.aktualiseras i mål om

årUnderhållsbidrag 18till ungdomar är översom

kapitel 10

fyller 18 Omunderhållsskyldiga till dess deras barn år.Föräldrarna idagär att
underhållsskyldi-det har fyllt 18 kan föräldrarnabarnet i skolan årgår när vara

då.ävenga
för tidenunderhållsbidrag normalt skall bestämmasUtredningen föreslår att

fyller 19 dag gäller l8-års-till juni det då barnet år. Ioch med månad år en
avsluta sin grundläggandeinnebär ungdomar kanFörslaget mångagräns. att

underhållsbidraget behöver fastställas påskolgång nytt.utan att
avskaffar regel innebär under-Utredningen föreslår också attatt en somman

fyllt 18 bedöms olikaför tiden efter det barnet har århållsskyldigheten att
falli sina studier och iberoende har gjort avbrott så när.barnetpå ettom

bidragsförskott.ändringar föreslås i frågaMotsvarande om

kapitel llResekostnader i samband med umgänge

resekostnaderföräldrarna skall dela på deUtredningen föreslår regel attomen
förälder bor påbarnet träffari samband meduppstår att som en annanensom
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barnet.än Kostnaderna skall i princip delas mellan föräldrarnaort efter deras
ekonomiska förmåga. Avsikten föräldrarnasär samlade ekonomiska förmågaatt
skall utnyttjas bättre i dag.än

Något förslag frånstöd det allmänna till resekostnader läggs inte fram.om

Umgängesavdrag kapitel 12

En bidragsansvarig förälder har haft sitt barn hos sig kan ha rätt göraattsom
avdrag på underhållsbidraget. Utredningen föreslår reglernaett dettaatt om

s.k. umgängesavdrag ändras så det inte längre skall krävas barnet haratt att
vistats hos den bidragsansvarige i fem hela dygn i följd. I stället skall varjeen
dygns vistelse räcka för umgängesavdrag under förutsättning barnet harett att
vistats hos den bidragsansvarige i minst hela dygn under kalendermånad.sex en
Tanken avdragenär skall komma dem till godo bäst behöver dem ochatt som

de skall utformade så de till vardagsumgänge i ställetatt att uppmuntrar ettvara
för till endast under längreumgänge sammanhängande perioder.

En frågaprocessuell kapitel 13

Utredningen föreslår skall öka tingsrätternas möjligheter målavgöraatt attman
underhållsbidrag hålla huvudförhandling.utan attom

Ändring underhållsbidrag kapitel 14av

Utredningen föreslår fastställt underhållsbidrag fritt skall få omprövasatt ett
efter fyra år. l dag sexårsfrist.gäller Vidare föreslås den ändringen att etten
underhållsbidrag skall kunna höjas retroaktivt förhållandena har ändrats.när

Upplysningsskyldighet kapitel 15

Utredningen föreslår föräldrarna och barnen skall skyldiga upplysaatt attvara
varandra sådana omständigheter har betydelse för underhållsbidragetsom som
storlek. Om barnet får bidragsförskott skall upplysningsskyldigheten gällaäven

försäkringskassan.gentemot
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Bidragsförskott

Begränsningar i till utfyllnadsbidrag kapitel 16rätten

I dag har barn till bidragsförskott oberoende barnets eller föräldrarnasrättett av
ekonomiska förhållanden. Utredningen föreslår begränsningar i den rätten.

Enligt utredningens förslag skall barn har inkomster såärett som egna som
barnet inte har till underhåll från sina föräldrar inte heller harätt rättstora att

till bidragsförskott från staten.
Vidare föreslår utredningen det skall införas spärregel så barn inteatt att etten

får utfyllnadsbidrag det klart barnet inte behöver stöd från detstår någotnär att
allmänna. Spärregeln inte bidragsförskottetpåverkar till den del detta är ett
förskott det underhållsbidrag barnet har till från den underhålls-rättsom
bidragsansvariga föräldern.

barnEtt boförälder har årsinkomst högre och halvtåttaär än ettvars en som
basbelopp 299 200 1994 siffror inte få utfyllnadsbidragkr med års skall något
alls. Vid inkomst sju och halv basbeloppet 264 000 kr börjarpå gångeren en
utfyllnadsbidraget Om boföräldern har skallatt trappas partnerav. en manny

hänsyn till dennes inkomst till hälften.det den räknas med Mansättetta att
skall också till inkomster till överstigerhänsyn barnets den del de bas-ta ett
belopp 35 200 kr. Vid beräkningarna också hänsyn till andra barnstar man
försörjning.

Syftet införa i viss råda bot vadmed förslaget spärregel mån påäratt atten
utfyllnadsbidraguppfattar orättvisa, nämligen barn fårmånga attsom som en

boföräldrar höga inkomster eller hushållet harderas haräven när enannars
god ekonomisk standard.

Även till utfyllnadsbidrag utredningenbegränsar på deträtten sättom man som
föreslår utfyllnadsbidrag vidkommer det finnas barn fåratt trots att mansom

striktare bedömning kanske skulle komma fram till de inte behöver någotatten
ekonomiskt stöd från det allmänna. Vill undvika det införamåste ettman man
fullständigt behovsprövat system.

Som alternativ till utredningen skiss till hurspärregel lämnar ettett en en
fullständigt behovsprövat kan utformas 16.5.10.system

Andra kapitelspärregler 17

Utredningen föreslår bidragsförskottsinstitutet inte längre skall kunnaatt an-
faderskapet tillvändas medel för få modern medverka tillatt att attettsom

ibarnet fastställs. Samtidigt föreslår utredningen skall begära änatt meraman
frågornadag boföräldern det gäller medverkan i de ekonomiskanär rentav om

underhållsbidrag.
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Bidragslörskott sammanboende kapitel 18-

inträffarDet inte helt sällan försäkringskassorna misstänker barn ochatt att ett
Ärbarnets bidragsansvariga förälder bor tillsammans. misstanken riktig har

barnet inte till bidragsförskott.rätt För försäkringskassorna skall kunnaatt
eller dra in bidragsförskottetvägra i sådan situation krävs i dag kassanatten

kan styrka barnet och föräldern bor tillsammans.att
Utredningen föreslår förutsättning för barn skall få bidragsförskottatt att etten

i vissa situationer skall den ansöker bidragsförskott visakanattvara som om
barnet och föräldern inte bor tillsammans. Detta skall bl.a. gälla barnetatt om

och den bidragsansvariga föräldern folkbokfördaär adress.på samma
Denna regel och ytterligare regel utredningen föreslår i frågaen som om sam-

manboende syftar till förhindra missbruk bidragsförskottssystemet.att av

Socialförsäkringsnämndernas imedverkan ärenden om
eftergift kapitel 19

Utredningen föreslår det normalt skall tjänsteman försäk-göratt vara en som
ringskassans prövning frågan skall efterge sin fordran påstatenav om en
bidragsansvarig för underhållsbidrag betalat i förskott för dennesstatensom
räkning. I dag sådana ärenden förtroendemannaorgan, socialför-prövas ettav
säkringsnämnden.

Med utredningens förslag utnyttjas socialförsäkringsnämnderna effektivare och
ärendena kan handläggas snabbare.

Bidragsförskott för förfluten tid kapitel 20

Utredningen föreslår bidragsförskott inte skall kunna lämnas för längre tidatt
tillbaka månad före ansökningsmånaden. dag gällerän I tremånadersgräns.en en

Syftet förhindra det skulder underhållsbidrag tillär uppståratt att stora
försäkringskassorna innan underhållsbidragnågot har hunnit fastställas.

indrivningKrav och

Preskription kapitel 21

Utredningen föreslår preskriptionstiden för underhållsbidrag förlängs frånatt
fem till tio Huvudsyftetår. försvåra spekulation i den kortare preskrip-är att
tionstiden och därigenom upprätthålla för och betonarespektenatt systemet
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föräldrarnas för sina barn.ansvar
Utredningen föreslår också domstolarna skall kunna bifalla talanbarnsettatt

fastställelse underhållsbidrag för tid fem innan barnet väckteårom av en av
talan. gäller tidNu år.treen av

Riktade betalningar kapitel 22

förälder tillEn har skulder försäkringskassan för förskott kassan harsom som
betalat under olika tider och betalar del beloppet får själv be-ut som en av

vilken skuld beloppet skall räknas han har rikta betal-stämma på rätt attav -
ningen. föräldern betalningen prekriberas.På det kan skuldsättet såstyra att
Därför har tanken framförts förbud riktadegånger bör hamånga att ett motman
betalningar.

Som allmän princip i svensk gäller det tillåtet med riktade be-rätt äratten
talningar. Utredningen inte det finns skäl särbehandla fordringar påatt attanser
underhållsbidrag.

Utredningen föreslår alltså inget förbud riktade betalningar.mot

Förseningsavgift kapitel 23

bidragsförskott skallUtredningen föreslår föräldrar till barn fåratt varasom
tillförseningsavgift inte betalar underhållsbidragetskyldiga betala deatt en om

efter ytterligare 30försäkringskassan föräldern inte helleri tid. Betalarrätt
förseningsavgift.skyldig betala ytterligaredagar skall han eller hon att envara

Varje 150förseningsavgift skall kr.vara
möjlighet betalabidragsansvariga harSyftet med förslaget förmåär attatt som

tid skötafall inte iunderhållsbidraget, inte det i varje rättgör attmen som --
sina betalningar.

Övriga frågor 24kapitel

studiestödssystemetUtredningen föreslår barntillägget inom det statligaatt
försäk-betalas direkt till försäkringskassan bidragsförskott ochbarnet harom

ringskassan begär det 24. 1
underhållsbidragUtredningen föreslår försäkringskassornas förmedlingatt av

vid sidan bidragsförskottssystemet skall upphöra 24.2.av
utlands-Utredningen föreslår Stockholms försäkringskassaläns allmännaatt

avdelningen York-skall tillföras ytterligare uppgift enligt 1956 Newårsen
konvention indrivning underhållsbidrag i utlandet 24.3.om av

Utredningen diskuterar fråga kronofogdemyndigheternas hand-gälleren som
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24.4.föreslår ingen ändringunderhållsbidrag,läggning fordringar på menav
eftergift 24.5.mindre ändring i reglernaUtredningen föreslår omen

Övrigt
kapitel 25förslagetEkonomiska effekter av

besparing för medårligförslagen innebärUtredningen räknar med statenatt en
åtminstone 110 miljoner kr.
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Inledning1

direktivUtredningens1.1

Social-chefen förbemyndigadesjuni 1993regeringssammanträde den 10Vid
fast-reglernaförsärskild utredare övertillkalladepartementet attatt omseen

underhållsbidragställande m.m.av
uppdragutredningensformuleradesbilaga1993:82,direktiven Dir.I se

den skulle övervägasammanfattningsvis så, att

rollframträdande närkanförsäkringskassornade allmänna merges enom
fastställas,skalltill barnunderhållsbidrag

minskas,kanbidragsförskottförkostnaderstatensom
underhålls-bestämmandeFBföräldrabalkenreglerna i kap.7 avomom

enklare,bidrag kan göras
ändamålsenligtBFLbidragsforskott är1964: 143i lagenreglerna omom

utformade,
underhålls-förreglernasamordningenverkningarnanegativahur de avav

minskas ochundanröjas ellerbidragsförskott kanbidrag och
barnmedi sambanduppkommerkostnader ettbetala attskall somvem som

barnet.änbosattföräldermed ärumgås ortannansomen

punkterna.femföljandei deDirektiven behandlas närmare

organisato-frågorandraochrollförsäkringskassornasallmännaA. De av
risk natur

rollaktivFörsäkringskassorna merages en
beslutardeförsäkringskassorna, ärpekas på omdirektiven somI organatt som

detstorlekenpåverkaomfattning kanbegränsadiendast avbidragsförskott,
harstorlekdettasbetala,skallförälder att enunderhållsbidrag trotsensom

bidragsförskott.utgifter fördirekt inverkan på statens
tillkopplingbidragsförskottetsverkningarnanegativaminska deEtt sätt att av



36 Inledning

underhållsbidraget kan, enligt direktiven, försäkringskassornaattvara ge en
aktiv roll underhållsbidragnär skall fastställas.mera

I utredningens uppdrag ingår undersöka detta möjligt.äratt om

Kan aktiv roll förförsäkringskassorna minska utgifteren mera statens
I detta sammanhang bör utredningen också bedöma i vilken försäkrings-mån
kassornas medverkan kan bidra till utgifter för bidragsförskott sänks.att statens

Processuella frågor blir aktuella försäkringskassorna får aktivsom om en mera
roll
När det gäller försäkringskassorna aktiv roll bör utredningen,att ge en mera
enligt direktiven, i första hand lösningpröva innebär försäkrings-atten som
kassorna, de betalarnär bidragsförskott, får partsställning denut gentemoten
förälder skall betala underhållsbidrag, den underhållsbidragsansvarige intillsom

för vadgränsen utbetalats eller skall utbetalas bidragsförskott, densom som
s.k. garantinivån. Denna lösning upphov till rad följdfrågor.ger en

I direktiven bl.a. forumfrågor och frågoromnämns rättegångskostnader.om
I uppdraget ingår också belysa i vad valdamån lösningar påverkar förvalt-att
ningsprocessen i mål bidragsförskott. En samordning de processuellaom av
frågorna i allmän domstol och förvaltningsdomstol bör långt möjligtså efter-
strävas.

Skenprocesser särskild fråga i sammanhangeten-
Utredningen bör här beakta den belastning de s.k. skenprocesserna rörandesom
underhållsbidrag för de allmännautgör domstolarna och för rättshjälpsanslaget.
Utredningen fri söka andra lösningarär på detta problem.att

Påverkar internationella förpliktelser lösning försäkringskassornaen som ger en
rollannan

Utredningen bör undersöka Sverige har internationellanågra förpliktelserom
kan lägga hinder i för den skisseradevägen lösningen.som

I vilken utsträckning bör offentliga hjälpa enskilda med räknaatt utorgan
underhållsbidrag, m.m.
Utredningen bör vidare, enligt direktiven, överväga och belysa i vilken ut-
sträckning offentliga bör enskilda råd hjälpoch med räkna ochatt utorgan ge
träffa avtal underhållsbidrag.om

Bör socialndmndernas arbete med underhållsbidrag flyttas till försäkrings-över
kassorna
Utredningen skall också socialnämndernaöverväga skall ha kvar skyldig-om
heten till barn föräldrar ogifta tillförsäkrasär underhåll elleratt attse vars om
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direktiven,enligtbör också, över-Detden kan flyttas till något annat organ.
beräknadet gällerfrån allmärmafå hjälp det närmöjlighetenvägas attattom

eller dengäller i dagbegränsad detskall på sättunderhållsbidrag omsomvara
gifta med varandra.varitföräldrar, eller harockså tillbör utvidgas ärsom

försäkrings-allmännauppgiften flyttas till dekanUtredningen skall pröva om
utformasreglerna såförekommande fall uppmärksam påikassorna och attvara

myndigheterolikasig till fleraonödigtvis behöver vändaenskilde intedenatt
skilsmässosituation.ifrågor skall lösasalla deför få hjälp medatt ensom

skyldighetförsäkringskassornasställning tillUtredningen skall också attta om
ochbidragsförskott betalasfall därbegränsad till debistå enskilda bör omvara

förenahinderfinnspraktiska skäl någraprincipiella ellerdet mot att enav
eventuellenskilda medbistånd tillFör försäkringskassanskyldighet att enge

partsställning för kassan.

underhållsbidrag,B. Reglerna m.m.om

ligger fastgrundläggande principernaDe
FB:sanledning omprövadet saknasdirektivenUtgångspunkten i är attatt

Även fortsättning-iunderhållsskyldighet.föräldrarsprincipergrundläggande om
efter vadunderhållsina barnsskall förföräldrargällabör således att svaraen

ekono-samladeoch föräldrarnasbehovtill barnensskäligt med hänsynärsom
fördel i kostnadernaskallsinsemellanföräldrarnaförmågamiska taattsamt

efter sin förmåga.underhåll ochbarnens envar

förenklasunderhállsbidragberäkningreglernaKan avom
invecklade.direktiven,enligtunderhållsbidragberäkning är,Reglerna avom

de byggerprinciperdeförenklasreglerna kandärförbörDet prövas utan attom
beräkningssätt.förenkladeförslagockså lämna påbörrubbas. Utredningenpå

utvecklingenschabloniseradeinteframhålls det, sådock, görasReglerna bör att
motverkas.vårdnad ochvad gäller umgängeindividuella lösningarmot

förebildnordiska ländermed andraSchablonisering som
därgrannländernordiskaredovisa i vårautredningenbörVidare systemen -

förenadenackdelarde för- och ärschabloniserade ochreglerna är sommera -
Sverige.tillöverföra delarmed systemenatt av

storlekFörbehállsbeloppens
särskilt förbe-förbehållsbeloppenolikastorleken deInriktningen ochpå av -

Utredningenifrågasatts.harför make/sambobostadskostnad ochförhållet ny -
begränsningarrimliga ellerförbehållsbeloppnuvarande ärbör bedöma omom

kan göras.
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Underhállsbidrag till dem fyllt 18 drsom
Utredningen skall vidare underhållsreglernaöverväga kan utformas så attom
underhållsbidrag från fastställsbörjan för längre tid till dess barnet fyllerän 18
år och underhållsskyldigheten skall kvarstå beträffande ungdomar gårom som
i skolan mellan 18 och 21 år, den har gjort avbrott i sinaoavsett om unge
studier eller inte.

Samordning olika åldersgränserav
I detta sammanhang bör utredningen också föreslå samordning de olikaen av
åldersgränser gäller enligt dels reglerna underhållsbidrag och bidrags-som om
förskott, dels reglerna flerbarnstillägg och reglerna inom studiehjälpssyste-om
met.

Praxis i underhállsmál
Utredningen bör vidare, enligt direktiven, kartlägga i vilken utsträckning och

vilketpå praxis i underhållsmålsätt varierar.

Preskription, avgiftsbeläggning
Utredningen bör preskriptionstiden för underhållsbidragpröva bör förlängasom
och reglerna kan ändras det blirså mindre förmånligt för den bidragsan-attom
svarige skuld för bidragsförskott uppstår t.ex. avgiftsbelägg-att en genom en
ning eller skulduppräkning.en

De underhdllsbidragsansvarigas ekonomiska situation
Utredningen skall belysa den ekonomiska situationen för de föräldrar intesom
bor tillsammans med sina barn den föräldernsandra situation har belysts i
tidigare utredningar.

C. Samordningen underhållsbidragreglerna bi-och reglernaav om om
dragsförskott

Bidragsförskottet förskottrentsom
Det i direktiven reglernapoängteras vad gäller den del bidragsförskottetatt av

innebär förskott i egentlig mening fungerar i huvudsak tillfredsställande ochsom
inte bör ändras i vidare mån vad kan bli nödvändigt till följdän andrasom av
ändringar.

Utjyllnadsbidraget skall kvarvara
Utgångspunkten i direktiven utfyllnadsbidragetär skall finnas kvar iävenatt
fortsättningen och regel den förälder varaktigt bor tillsam-garanterasom som

med barnen visst bidrag barn.ettmans per
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begränsasverkningarna samordningenkan deHur negativa av
bör finnasi fortsättningenstarka skäl för detEnligt direktiven talar ävenatt en

bidrags-och reglernaunderhållsbidragsamordning mellan reglerna omom
negativa verkningarnaangeläget dedet vidareförskott. dockDet sägsär att--

möjligt.fall minskas långtundanröjs eller i såsamordningdenna vart somav

detbehöverbidragvörskott till barn inteverkan utgårEn negativ som-
bidragsförskottkopplingen mellan reglernabl.a.direktiven pekas påI att om

fallbidragsförskott i dag i vissatillunderhållsbidrag lederreglernaoch attom
inkomster ellerharinte har behov det barnettill barnbetalas även egnaavsom

underhåll.för barnets behovföräldrarna förmågahar att avsvara
tillämpas.i 2 § BFLundantagsreglernaenligt direktiven, utredas hurbör,Det

regler tilldessaenligt direktiven,möjlig lösning kan, göraEn ettattvara
i fall därbidragsförskott sådanainstrument för försäkringskassorna vägraatt

lågt.underhållsbidraget ärstöd det allmännabarnet inte behöver trots attav

begränsade möjligheterförsäkringskassornasverkanEn negativ attannan -
storlekunderhdllsbidragetspåverka

reglerna dekopplingen mellan påverkningarnanegativadeEn avavannan
endast iförsäkringskassornai direktiven äraktuella områdena atttassom upp

skallunderhållsbidragstorleken detpåverkabegränsad omfattning kan somav
under A.fråga har berörtsbetalas. Denna

med umgängesresori sambandD. Kostnader

kanunderhållundersöka reglernadirektiven,Utredningen bör, enligt omom
kanumgängeskostnadersärskildaför sådanautformas så ansvaretatt som

bosattförälder på änmed äruppkomma barnet umgås ortnär annansomen
mellan föräldrarna.barnet fördelas

ökade kost-siginte kan någradirektivenUtgångspunkten i är taatt staten
nader detta område.på

frågorE. Processuella

partsställningförsäkringskassornaKan ges
underhålls-partsställning i målförsäkringskassornaMöjligheten att omenge

behandlats under A.bidrag har

Ökade hand-underhdllsbidragsmál pddomstolarnamöjligheter för avgöraatt
"lingarna

AktB ochäktenskapsbalkenireglernaskall utredningenVidare överväga om
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rättegångsbalken RB kan samordnas så tvistiga frågor underhållsbidragatt om
handläggs inom för mål äktenskapsskillnad kan avgöras påettsom ramen om

handlingarna samtidigt med övriga frågor i målet.

Andra frågor
Det står utredningen fritt inom för befintliga föreslå andraatt ramen resurser
tekniska ändringar i de regelsystem skall över.som ses

1.2 Utredningens arbete

Utredningen, inledde sitt arbete i juni 1993, har haft 15 sammanträden medsom
de sakkunniga och experterna.

Som framgår det följande har utredningen sammanträffat med antalav ett stort
verksamma inom de områden berörs utredningens uppdrag.personer som av

För information den försöksverksamhet där försäkringskassornaatt om
hjälper föräldrar och barn träffa avtal underhållsbidrag har utredningenatt om

Örebrosammanträffat försäkringskonsultenmed SjövallTom från läns allmänna
försäkringskassa, försäkringshandläggaren Siv Pettersson från Hallands läns
allmänna försäkringskassa och försäkringskonsulten Britt-Marie Berglund från
Göteborgs allmänna försäkringskassa. Utredningen har vidare med hjälp av
Riksförsäkringsverket RFV tagit från försäkringskassornarapporter an-
gående verksamheten, bilaga 12.se

Från Britt-Marie Berglund har utredningen också fått information ettom
projekt i mitten 1980-talet där prövade olika alternativa metoder attav man
beräkna underhållsbidrag. Enhetschefen Leif Tilgus från Uppsala läns allmänna
försäkringskassa har informerat utredningen resultaten honom lettettom av av
projekt där underhållsbidrag har beräknats enligt schablonmetod.en

Vidare har sektionschefen OlssonEva från Västernorrlands läns allmänna
försäkringskassa och docenten Lars Jalmert från Stockholms universitet infor-

utredningen projekt med beskriva de bidragsansvariga föräldrar-merat ett attom
i Västernorrland situation och deras åsikter bidrag, familj och barn.nas om

Utredningen har i övrigt haftäven kontakter med detäta arbetatpersoner som
med detta projekt.

Utredningen vidarehar gjort studiebesök i Norge för informera sigett att om
bl.a. hur underhållsbidrag till barn beräknas och handläggs där. Vid detta besök
har utredningen sammanträffat med bl.a. för familie-Barne-representanter og
departementet, Sosialdepartementet, trygdekontor Rikstrygdeverket.ett samt
Utredningen har också tagit studiebesök från Norge.emot ett

Den särskilda utredaren och sekreteraren har besökt Västerbottens läns allmän-
försäkringskassa och socialförvaltningen i Umeå kommun. De har ocksåna

deltagit i med familjerättshandläggare frånmöte Stockholms kommun ochett
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dess södra kranskommuner träffat for Aktionsgruppen behållsamt representanter
bidragsförskottet.

Sekreteraren har vidare deltagit i Kommittén för familjeårFN anordaden av :s
hearing skilsmässor och familjesplittring ioch Försäkringskasseförbundetsom
förbundsmöte 1994. Sekreteraren har varit närvarande vidäven hearingen an-
gående handläggning vårdnads- och umgängestvister anordnad Vårdnads-av av
tvistutredningen Ju 1993: 13.

Genom enkät till 93 landets kommuner har utredningen sökt skapa sigen av
bild hur ärenden underhållsbidrag handläggs i kommunerna.en av om

Göteborgs allmänna försäkringskassa har under hösten 1994 den metodprövat
för beräkning underhållsbidrag utredningen lägger fram och jämfört denav som
med den i dag allmänt använda metoden bilagase 13.

De underhållsbidragsansvariga föräldrarnas situation har undersökts med hjälp
statistik tagits fram via Statistiska centralbyrån SCB och RFV.av som

Härutöver har utredningen i enlighet med sina direktiv informerat berörda
huvudorganisationer, LO, TCO och SACO, utredningens arbete och berettom
dem tillfälle framföra synpunkter.att

Slutligen har utredningen vid sina överväganden beträffande försäkringskas-
framtida roll samrått med Rättshjälpsutredningen Ju 1993:08 och Vård-sornas

nadstvistutredningen.
I sitt arbete har utredningen vidare haft kontakt med och fått värdefulla syn-

punkter från rad myndigheter, organisationer och enskilda såväl tjänstemänen
privatpersoner.som

1.3 dispositionBetänkandets innehålloch

Betänkandet uppdelat i huvuddelar finns i sittär två band, Del A ochsom var
Del B. Del innehållerB lagtext och bilagor.

Del A består delar, I-Vl.av sex

Del BakgrundI

Denna del betänkandet inleds med kapitel tjänaärett avsett attav som som
allmän bakgrund kapitel 2. innehållerDetta kapitel kort redogörelse fören
gällande vad underhållsbidrag till barn bidragsförskotträtt och samtavser en
beskrivning hur dessa frågor handläggs i domstolarna, kommunerna och påav
försäkringskassorna. Slutligen lämnas i detta kapitel vissa faktauppgifter om
bl.a. kostnaderna för bidragsförskottssystemet.

Kapitel 3 innehåller redogörelse för de underhållsbidragsansvariga för-en
äldrarnas ekonomiska situation. kapitelDetta har skrivits utredningens expertav
fiLdr. Birgitta Törnkvist. Det också hon för innehållet i dettastårär som
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uppfattningar framförs där.kapitel. Utredningen delar de som
för reglernadenna del betänkandet redogörelseövrigt innehållerI omav en

kapitel 4.bidragsförskott i vissa främmande länderunderhållsbidrag och

frågorOrganisatoriskaDel II

försäkringskassornas ochbetänkandet behandlar de allmännadelDenna av
underhallsbidrag till barn bestäms.socialnämndernas roll när

utredningen kort redogör för bl.a. nack-Kapitel bakgrundskapitel, där5 är ett
tidigare överväganden ochförsäkringskassornas roll idag och fördelarna med

ställningförsäkringskassorna kanförslag. Härefter diskuteras närpartges avom
kapitel 6. kapitel 7 dis-fastställs och jämkas/omprövas Iunderhállsbidrag

föräldrar ochbör skyldighet hjälpaförsäkringskassornakuteras attges enom
kapitelträffa underhållsbidrag. dettafram och avtal Ibarn med räkna tasatt om

till ogifta föräldrarskyldigheter vad gäller barnsocialnämndernasäven upp.

Underhåll till barnDel III

mellanför försörjning bör delasdiskuteras hur barnetskapitel 8I ansvaret
Kapitel 9 behand-underhållsbidrag till barn bör beräknas.föräldrarna hursamt
kapitel där under-i underhållsmål. Härefter följerpraxislar domstolarnas ett

kapitel diskuteraskapitel 10. 11ungdomar 18 Ihållsbidrag till åröver tas upp
föräldermeduppkomma barnet skall umgåsde kostnader kanhur när ensom

och ifördelas mellan föräldrarnabarnet börbosatt på änär ortannansom
13 behandlar domstolarnasKapitels.k. umgängesavdragenkapitel 12tas de upp.

huvudförhandling.tillunderhållsbidrag barnmöjligheter målavgöra utanatt om
fastställt under-behandlar möjligheternaHärefter följer kapitel att ettett som

svårig-kapitel behandlarkapitel 14 ochhåll jämkat eller omprövat ett som
underhållsbidragsansvari-uppgifterfå fram denheterna för främst barnet att om

förmåga kapitel 15.förälderns ekonomiskaga

BidragsförskottDel IV

Härefterutfyllnadsbidrag.i tilldiskuteras begränsningI kapitel 16 rätten tasen
ochkapitel 17bidragsförskottvissa fall inte lämnamöjligheterna iattupp

bidrags-och denbidragsförskott barnetförhindra utgårmöjligheterna närattatt
dis-kapitel 19kapitel 18. Ivaraktigt bor tillsammansansvariga föräldern

försäkringskassamedverkan avgörsocialförsäkringsnämndernas närkuteras en
förälder och ibidragsansvarigfordraneftergift påärenden statens enavom

bidragsförskottretroaktiva utbetalningarfrågankapitel 20 tas upp.avom
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Del V Krav och indrivning

Kapitel 21 behandlar preskription fordringar underhållsbidrag.på Möjlig-av
heten för de bidragsansvariga föräldrarna sina frivilliga betalningar tillatt styra

viss tid i kapitel 22. kapitel 23I diskuteras skulder tillatt tasavse en upp om
bidragsförskottssystemet för förskotterade underhållsbidrag bör beläggas med
avgift eller Slutligen i denna del betänkandetränta. del mindretas av upp en
frågor kapitel 24.

Del VI Genomförandet förslagen och kommentarer tillav
författningsförslagen

Betänkandets del VI innehåller sammanhållen redogörelse för de konsekven-en
utredningens förslag kan leda till för bl.a. försäkringskassorna kapi-antasser

tel 25. kapitel 26 diskuteras tidsplanenI för genomförande förslagen.ett av
Slutligen innehåller denna del betänkandet redogörelse förnärmareav en
utredningens författningsförslag kapitel 27.

Ett särskilt fogatsyttrande har till betänkandet.
Till betänkandet har vidare fogats 13 bilagor. Bilaga 1 innehåller utredningens

direktiv Dir. 1993:82. bilagorna 2-10 återfinns vissa siffrorI och beräkningar
berör metoden för beräkning underhållsbidrag, förbehållsbeloppensom av m.m.

Bilaga I innehåller1 redogörelse för vissa avgöranden där domstol prövaten om
barnet och den underhållsbidragsansvariga föräldern varaktigt tillsammans.bott

bilagaI 12 redogörs för erfarenheterna försäkringskassornas vidmedverkanav
avtal underhållsbidrag till barn. Bilaga 13 innehåller Göteborgs allmännaom
försäkringskassas angående den utredningen föreslagna metodenrapport av nya
för beräkning underhållsbidrag till barn.av

De beräkningar underhållsbidrag, föräldrars och barns normalbehovav m.m.
redovisas i betänkandet förhållandena 1994.årsom avser

1.4 Vissa terminologiska frågor

Alla föräldrar skyldiga försörja sina barn. När talar den under-är att man om
hållsskyldige brukar dock bara syfta den förälder skyldigär attman som
betala underhållsbidrag. Så i lätt förstå detBFL. Detgör ärt.ex. att attman
blivit inteså, det helt lyckat. korrekt skulleEn den under-är termmen vara
hållsbidragsskyldige. Men det långt och otympligt ord. kap. 3 §I 7 FBär ett
talar helt enkelt den bidragsskyldige.man om

Utredningen har försökt hitta bra benämning den föräldrarnapåatt en somav
fullgör sin underhållsskyldighet betala underhållsbidrag till barnet.attgenom
Slutligen har utredningen för i den löpande i betänkandet kallastannat att texten
denna förälder för "den underhållsbidragsansvariga föräldern" eller "den bi-



Inledning44

bl.a. för denBenämningen redan inte bradragsansvarige". är attsagtssom
för föräldraskapetekonomiska barnet;tyngdpunkten detlägger ansvaret

föräldern inte längrehar dock den fördeleninnebär mycket Denså attmera.
negativt.föräldrar uppfattas"skyldig", vilket mångaanges vara av

"vårdnadshava-utredningen har haftterminologiskt problemEtt ärannat som
vårdnadshavareunderhållsbidragstal användsre". och i dagligtI BFL termen

itillsammans med,förälder barnet varaktigt borför beteckna denatt mensom
mycket ofta I dessavårdnaden barnenverkligheten är gemensam.numera om

vårdnadshavare.fall båda föräldrarnaär
"den föräldersig skrivningennaturligtvis kunna användaskulleMan somav

otympligt.blir dock långt ochtillsammans med". Dettabarnet varaktigt bor
invändningsfri. de fallbeteckning Iheller långDärtill kommer inte så äratt en

nämligen förbarnet krävs detföräldrarna har vårdnadendär endast omen av
varaktigt borbidragsförskott inte barnetunderhållsbidrag ochtillrätten att

skulle alltsåhelt korrektvårdnadshavaren. Förtillsammans med att manvara
medvaraktigt tillsammans eller,barnet boregentligen skriva "den förälder som

förälder".dennavårdnadshavare,endast föräldrarna ärom en av
förälder ochdennaolika benämningarUtredningen har antalövervägt ett

Beteckningen kort ochanvändbar."boförälder" ärdärvid funnit äratt termen
fråganuppfattning vad detbra är om.omger en

för beteckna"boförälder"betänkande används alltsådettaI atttermen

varaktigt bor tillsammansförälder barnetvårdnad: denvid somgemensam
med

förälderdennavårdnaden barnet:föräldrarna harendastnär omaven
vårdnadshavaren.

förs in i ellertagits FBde härUtredningen förslår inte termeratt uppsom
BFL.

1.5 Författningsförslagen

lättdenbör skriven så ärbidragsförskott lagLagen är attattvaraen somom
möjligtdet varitdärför helstUtredningen hadeförstå. den inte.Det är sett att

tilllag. Med hänsynlättförståeligöverskådlig ochbyta denatt ut mot en mera
mandat harfamilj epolitisktmed brettinitierat utredningregeringen har ettatt en
i degenomgripande ändringarinte lämpligtdet dock bedömts göraatt aven
därför inteföreslårfamiljepolitiken. Utredningenförfattningar berörssom av

förslagutredningensföranledssådanaandra ändringar i BFLnågra än avsom
i olika sakfrågor.
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1.6 inriktningArbetets

1.6.1 Bidragsförskottssystemet

det finnsProblemen i bidragsförskottssystemet beror uteslutandenästan att
underhålls-koppling bidragsförskott och reglernamellan reglernaen om om

Såbidrag samtidigt det brister i samordningen mellan de två systemen.som
länge bidragsförskott förskott underhållsbidrag uppstårbara påärett ett rent ett
inga problem. problemen bidragsförskottet inte baraUtan beror är ettatt
förskott underhållsbidrag inrymmer, vad kallaspå ocksåutan somgenom
utfyllnadsbidrag, kopplingen mellan de bådabidrag från det allmänna. Ochett

i kombination med den bristande samordningen medför detta bidragsystemen att
från det allmänna inte har behovkan utgå med belopp till barn någotstora som

får stöddet, medan andra barn verkligen behöver det blir ellerutanav som
visar sig i detmed litet belopp. absurda konsekvensenDenett mest systemetav

bidragförhållandet inkomstökning boföräldern kan leda till högrehos ettatt en
från det allmänna.

åtminstonefrestande försöka helt ellerDet alltså bytaär attatt ut systemet
försöken hardet i Och försöktändra grunden. det har många göra,att men
försök. Utanmisslyckats. utrednings ingår inteI denna uppdrag göraatt ett nytt

utredningens föreslå ändringar förbättraruppdrag begränsat tillär att sys-som
inte förändrar i grunden.dettemet, men

i olika former pågåttarbete med förändra i grunden harEtt systemetatt - -
undantag skett någrai tio Under den tiden har det inte med någotår.änmer - -

mindreenighetförändringar i det råder ävenattatt storsystemet, trots om
förändringar bättre. Eftersomskulle göra att systemet snartsystemet trottman

förståeligtdet naturligtvisförändras radikalt eller försvinna heltskulle är att
nämligeni bästamed förbättringar Detinte samtidigt arbetat systemet.man -

blivithar alltsåi grunden reformeratåstadkommasträvandena systemettatt -
förbättringar.mindremedfiende till det goda, dvs. dagens system

betyderbidragsförskott ingåendegäller såtidigare frågorAtt utrett somman
situation; de problem nämnsmycket speciellutredningen har varit iatt somen

utredningen harfortåtskilliga och sådiskuterats gångeri direktiven har redan
hittatandra harvarit lätt konstateradet alltidproblem harpåstött attattett

anledningockså finnaskanoch diskuterat det. Detföre utredningenproblemet
medarbetarförsäkringskassornainomde tjänstemändet blandnämna attatt som
harmångaproblemen;diskussionaktivbidragsförskott finnsfrågor omenom
detför lösaförsäkringskassandenutredningar inomtagit initiativ till attegna

Även erfarenheterdet alltsåfinnshärbrister iupplever systemet.som man som
såområden ärsåledesfinnstillgodogöra sig. Detoch kunskaper somatt

dettatankarallaängenomdiskuterade och det svårtär attannatatt tro
tänkta.område redan är
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riktat tillgodogöraUtredningen har sitt arbete sig tidigare arbete påatt
minst fram i diskussioner tidigareområdet och inte vad kommit desom som--

förslag upphov till. har resulterat i utredningens förslag detDet närgett att
gäller bidragsförskottssystemet inte särskilt radikala ganskaär utan snarare
försiktiga. Avsikten med detta arbetssätt fram förslagantal kanär att ett som
förbättra bidragsförskottssystemet; dock förändra i grunden.utan att systemet

förslag utredningen framDe lägger bör härigenom inte väcka starktsåsom
motstånd inte kan ligga till grund för förändringar. Samtidigt kande någraatt
de förespråkar långtgående förändringar de förslag här läggssom mera se som
fram första Utredningens förhoppning alltså den kunnatärett steg. attsom

möjligt för de flesta. Utredningennågot är attpresentera accepterasom anser
nämligen bara med sådan inriktning förändringsarbetet detdet påäratt en som

huvud åstadkomma förändringar alls detta område.över går några påtaget att
Och viktigt och angelägetdet sådant arbete kommer igång råder detäratt att ett
ingen tvekan om.

underhållsbidrag1.6.2 Reglerna om

Kopplingen bestämmelserna bidragsförskott och bestämmelsernamellan om om
får också Och liggaunderhållsbidrag konsekvens. den det kanär atten annan

vill utforma underhållsbidrag sådanttill hands reglerna pånära att ettman om
med bidragsförskottssystemet blir mindre framträdande.nackdelarnasätt att
de också kan minskaKopplingen mellan två görsystemen att statensman

bestämmelserna underhållsbidrag.kostnader ändraatt omgenom
lagstiftaren hur för-Genom bestämmelserna underhållsbidrag reglerarom

fördela sitt underhållsansvar sina barn.äldrarna sinsemellan skall Detgentemot
främmande för denna reglering skall beroendeframstår många att avvarasom

isärvill utforma det allmännas stöd till barn föräldrar lever ellerhur varsman
statsfmansielladet läget.av

Å till underhållsbidrag med isidan alla barn harandra rättär nästan som
bidragsförskottssystemet. betyder det troligt bör kunna uppnåDet äratt att man

för flestahelhetsresultat rättvist och tillfredsställande deärett genomsom
åtminstonesådana ändringar i reglerna underhållsbidrag löser ellerom som

bidragsförskottssystemet. framstår det därförminskar problemen i För många
inaturligt utforma de regelsystemen samspel med varandra,tvåmest attsom

styrande för detdet skall andra.attutan att ange ena vara
varit i bidragsförskottssystemet inteUtredningens inriktning har problemenatt

fördela sittändringar i reglerna hur föräldrarna skallbör lösas omgenom
underhållsansvar.
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förhållandenNuvarande2

Inledning2.1

bestämmelserför gällanderedogörelsekortförstkapitel lämnasdettaI omen
2.3.avsnittbidragsförskott2.2 ochavsnittunderhållsbidrag till barn om

bidragsförskottunderhållsbidrag ochadministrationenHärefter upptas av
förstaavsnitt 2.5. De tvåsifferuppgiftervissaSlutligen lämnas2.4.avsnitt

rättsliga läget.detorienteringallmänavseddaendastavsnitten är att omge en
iredovisningar lämnatsutförligarebehövligt hardet hardenI mån ansetts

behandla.utredningen har haftdelfrågorolikadeanslutning till attsom

underhållsskyldighetFöräldrars2.2 gentemot
sina barn

Underhâllsskyldighet2.2.1

barnunderhållsskyldighetföräldrars motbestämmelsernagrundläggandeDe om
finns i kap. FB.7

vadefter ärunderhåll barnetförföräldrarna§ skallEnligt l somsvara
ekonomiskasamladeföräldrarnasochbehovtill barnetsmed hänsynskäligt

till barnetsskall hänsynunderhållsskyldigheten bestämsförmåga. När tas egna
beaktandeundersociala förmånertill barnetsoch tillgångarinkomster avsamt

delföräldrarnaskallSinsemellandessa.föreskrifterna taföljervad omavsom
förmåga.efter sinochunderhållför barnetsi kostnaderna envar

beroendeovillkorligintealltsåunderhållsskyldighet ärFöräldrarnas utan av
behov.och barnetsförmågaekonomiskaföräldrarnas

vidi skolanbarnetGårfyller 18 år.barnetupphörUnderhållsskyldigheten när
föräldrar-19 ålderföre års ärskolgångenbarnetellertidpunkten återupptarden

barnettill desslängstdockpågår,skolgångenlängeunderhållsskyldiga såna
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fyller 21 Tillår. skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och
jämförlig grundutbildning.annan

Underhållsskyldighet åvilar inte endast de biologiska föräldrarna varmed
jämställs adoptivföräldrar, kap.4 8 § FB i vissa fall också styvför-utanse
äldrar.

Den giftär med barnets boförälder eller har barn tillsammanssom medeget
boföräldern kan underhållsskyldig styvbarn. Underhållsskyldig-vara gentemot
heten styvbarn dockär begränsad tillmot situationer där boföräldern och styv-
föräldern varaktigt bor tillsammans. Det förutsätts normalt också barnetatt
varaktigt bor tillsammans med dem. Sedan barnet flyttat hemifrån kvarstår
nämligen skyldigheten endast det finns särskilda skäl 7 kap. §5 förstaom
stycket.

Underhållsskyldigheten bestäms på sätt biologisk förälderssamma som en men
medför inte någon ändring i skyldigheten betala underhållsbidrag föratt den av
barnets biologiska föräldrar, inte bor tillsammans med barnet 5 § andrasom
stycket. En styvförälders underhållsskyldighet alltsåär subsidiär i förhållande
till den underhållsskyldighet åvilar denna förälder.som

2.2.2 Underhållsbidrag

En förälder kan uppfylla sin underhållsskyldighet faktiskt handatt tagenom om
barnet och försörja det eller betala underhållsbidrag till barnet.attgenom

En förälder inte har vårdnaden barnet och inte heller varaktigt borsom om
tillsammans med detta skall fullgöra sin underhållsskyldighet betalaattgenom
underhållsbidrag till barnet. Detsamma gäller föräldern har vårdnadenom om
barnet med den andra föräldern barnetgemensamt varaktigt bor tillsam-men

Ävenmed endast den andra föräldern 2 § första stycket. föräldermans en som
inte bidragsansvarigär enligt vad förälder borsagts t.ex.som nu en som-
tillsammans med sitt barn kan skyldig betala underhållsbidrag, näm-attvara-
ligen han eller hon försummar sin underhållsskyldighet 6 §. Detta förut-om
sätter avgörande domstol.av

Annars bestäms underhållsbidrag dom eller avtal 2 § andra stycket.genom
Full avtalsfrihet råder i princip och ingånget avtal bindande förär bådaett

dvs. barnet och den bidragsansvarige.parter Barn under 18 företrädsår
normalt boföräldern. Det existerar inga särskilda formkrav i frågaav om
underhållsavtals ingående frånsett avtal framtida underhållsbidrag skallattom
betalas med engångsbelopp eller för längre perioderett än månader 7 §tre
andra stycket. För underhållsavtal skall kunna verkställasatt ett krävs emeller-
tid det skriftligtär och den bidragsansvarigesatt namnteckningatt bevittnadär

två 3 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken, UB.av personer
Hjälp med beräkna underhållsbidrag och medatt underhållsavtalupprättaatt

lämnas främst socialnämndens tjänstemän advokater och andra juri-av samt av
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rådgivare.diska
dom-allmänunderhållsfrågan prövaskaninteföräldrarna överensKommer av

fastställandemålsamband mediellerkan avFrågan prövasstol. separat om
barn.vårdnadenoch måläktenskapsmåltill barn,faderskapet omom

infördestill barnunderhållsbidragberäkningbestämmelsergällandeNu avom
l978/79:12.1979 prop.reform årgenom en

för hurriktlinjerdetaljeradeframarbetathärefterharSocialstyrelsen man
"Under-publikationeniintagnafinnsDetill barn.underhållsbidragräknar ut

allmänna1989:6". DesocialstyrelsenfrånrådAllmännatill barn,hållsbidrag
1979till årsi förarbetenauttalandenbyggerdelartillråden storasom-

rekommendationer.ochrådfrågabindande; ärinteunderhållsreform är om-
vidmedverkari kommunernatjänstemänhand till desig i förstavänderDe som

genomslagfåttemellertidRåden harunderhållsbidrag. stortettfastställande av
domstolspraxis.idettaoch även

Metoden

underhåll fram.behovförst barnetsräknasbestämsunderhållsbidragNär av
överskottet.s.k.detmed,bidrakanföräldervadberäknasHärefter resp.
förhållandeiföräldrarnamellanunderhållbehovfördelas barnetsSlutligen av

"kvotdelningsmetoden".vanligenkallasMetodenförmåga.till deras

behovBarnets

behov. Hurbarnets ettbestäms stortunderhållsbidrag ärUtgångspunkten när
levnadssituation.ochålderbarnetsbl.a.givetvis eftervarierarbehovbarns är

Socialsty-framräknatsschablonbeloppvissafrånallmänhet utgår avI somman
Beloppennormalt kostar.viss ålderibarnvadochrelsen ettmotsvarar ensom

AFL.försäkringallmän1962:381enligt lagenbasbeloppettillknutna omär
används.beloppFöljande

månadPer
1994år

907 kr1basbeloppet650-6 år procent av
kr2 347basbeloppet807-12 år procent av
kr2 787basbeloppet9513 år procent av-

Därefter görsbarnomsorgskostnader.eventuellaläggsschablonbeloppetTill
eventuella1994 ochmånad år750 krbarnbidrag egnaför bl.a.avdrag per

feriearbeteinkomstermindredock intekan habarnetarbetsinkomster avsom
liknande.eller

sina för-underhåll frånbehovbarnetsåterstårbeloppDet motsvarar avsom
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äldrar.
Schablonbeloppen endastutgör utgångspunkt vid beräkningen. Barnetsen

behov underhåll kan lägre eller högre på grund individuellaav för-vara av
hållanden hos det aktuella barnet. Barnet kan också göra anspråk på högreen
standard och därmed underhållstörre bättre föräldrarnas ekonomiska ställning

Sådanaär. s.k. standardtillägg dock iär praktiken ganska ovanliga.

Föräldrarnas förmåga

Härefter beräknas båda föräldrarnas förmåga försörja barnet. Detta iatt görs
princip försätt den bidragsansvariga föräldern för boföräldern.samma som
Utgångspunkten normalt föräldernsär verkliga inkomster. I vissa fall beaktar

dock den faktiska förvärvsförmågan.man
När underhållsbidrag bestäms fårett föräldern förbehålla sig belopp förett

eller underhåll förbehållsbeloppeget enligt bestämmelserna i kap.7 3 §annans
FB.

Förbehållsbeloppet för förälderns underhåll innefattar alla vanligaeget lev-
nadskostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad skäligt.är Desom
andra levnadskostnaderna beräknas med ledning normalbelopp förettav som

Årår räknat 120utgör basbeloppet. 1994 basbeloppetprocent uppgår tillav
35 200 kr, vilket normalbelopp 3 520 kr i månaden.ettger

I enskilda fall kan frångå normalbeloppet och levnadskostnadernaman ange
till belopp, föräldernett harannat avsevärdat.ex. kostnader till följdom av
sjukdom och kostnaderna inte kompenseras försäkringsersättning ellergenom
på sätt.annat

Om det finns särskilda skäl får föräldern vidare förbehålla sig belopp förett
underhåll make han eller hon varaktigt bor tillsammans med s.k. hem-som
mamakeförbehåll. Förbehållsbeloppet bestäms på försätt densamma som
bidragsansvarige själv. Normalbeloppet dock 60utgör basbeloppetprocent av
l 760 kr månad år 1994.per

Rätten till hemmamakeförbehåll i första hand make inte har någonavser som
inkomst. Har maken mindre, inkomst minskas förbehållsbeloppetegen en egen

och kan maken försörja sig själv får föräldern inte tillgodoräkna sig något
förbehållsbelopp alls. Maken klara sin försörjning han eller honanses egen om
har nettoinkomst för år räknat 120 basbeloppeten motsvararsom procent av
3 520 kr månad år 1994 och halva bostadskostnaden.per

För förbehåll skall få förgöras makenatt räcker det emellertid inte hanatt
eller hon saknar inkomst eller har låg sådan. Utöver detta krävs, fram-en som
gått, det föreligger särskilda skäl,att makarna har barn i förskoleåldernt.ex. att
hemma eller maken inte kan förvärvsarbeta på grundatt sjukdom.av

Med make jämställs den bidragsansvarige varaktigt bor tillsammansannan som
med, de har barn gemensamt.om
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utgångspunktenbarnflera ärunderhållsskyldig attförälderOm är moten
visstemellertidbarn harHemmavarande getts ettbehandlas lika.skallbarnen

bidragsberättigade barn.framförföreträde
för-nämligenhonhan ellerfårhemmavarande barnbidragsansvarigedenHar

till barnetmed vadtillsammmans utgesbeloppbehålla sig avsomett som -
gällan-40för årräkning utgördennasför procentellerandra föräldernden av-

dock bestämmakan1994. Rätten ett annatmånad årkrl 173basbeloppde per
fallet.särskildai detomständigheternaföranledsdetförbehållsbelopp avom

klartdet stårförstaktualiseras när attgarantiregelFråga är närmast somom en
barnetshemmavarandei detintrångleda tillskulleunderhållsbidragberäknatett

bidrags-skyddhemmavarande barnetdetAvsiktenbehov. är somsammaatt ge
sina för-bådamedtillsammansvaraktigt borintebarnförskottet ett somger

avsnitt 2.3.seäldrar
Socialstyrelsenbostadskostnad.skäligförocksåslutligenFörbehåll får göras
bostadskostnadskäligbedömningenförårligenmeddelaroch RFV avnormer

kost-faktiskadenhärUtgångspunkten ärunderhållsbidrag.beräkningvid av
Överstigerbostadsbidrag.eventuelltminskad medbruttokostnadendvs.naden,

detmåstekostnadengodtagbarahögstaenligtdenbostadskostnaden normerna
skälig.skalländåkostnadhögreskäl försärskildaföreligga ansesatt en

förbe-normalteller honfår hansammanboendegift ellerförälder ärOm en
i hus-andradenandra halvanbostadskostnaden. Denhalva antassig vuxnahålla

för.hållet stå

underhållsbidragberäkningförFormel av

ochi daganvändsnormaltunderhållsbidragberäkningförmetodDen somav
iunderhållsreform går1979till års ettförarbetenaiutveckladesgrunddragvars

följande.korthet påibarn,harföräldrarna utfall, därenkelt ett
Härefterbelopp.vissttillunderhållbehovbarnets ettuppskattarFörst avman

det beloppöverskottMedöverskott.föräldernsvarderaframräknar avsesman
ellermakeseventuelloch förförförbehållsbeloppensedan egetåterstårsom

fårUnderhållsbidragetskatt.efterfrån inkomstendragitsunderhållsambos av
för barnetsberäknatsbeloppdetfördelarframsedan att sommangenomman

överskottsbeloppen.proportion tilliföräldrarnamellanbehov

överskottbidragsansvarigesden
underhållsbidragetbehovBarnets x

överskottsammanlagdaföräldrarnas

Exempel:
bidrags-månad, den290 krtill 2beräknasunderhållbehovOm barns perett av

överskottföräldernsandraoch den900 krtill 1överskottföräldernsansvariga
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till l 200 kr kan underhållsbidraget enligt den s.k. kvotdelningsmetoden beräk-
tillnas

2290x 1404 kr
1900+l200

De 900nästan kr återstår för täcka barnets behov 2 290på kr fåratt densom
andra föräldern sitt överskott på 1 200 kr.ta av

I de fall där föräldrarna har så ekonomi de inte tillsammans kanatten svag
täcka sitt barns behov leder uträkning enligt formeln till underhållsbidrag-en att

blir högre den bidragsansvarigesänet överskott. Underhållsbidraget får i sådana
fall reduceras så det inte inkräktar de forbehållsbeloppatt den bidragsan-som
svarige har till.rätt

Normalt inte heller hela överskottet itas anspråk för underhållsbidrag.
Att så inte sker beror i vissa fall den bidragsansvarige har så godatt ekono-

mi han eller hon kan täcka sin del barnetsatt behov och ändå ha kvar medelav
förbehållsbeloppen.utöver

Att inteså sker kan i andra fall bero på underhållsbidraget reducerats föratt
inte hela överskottet skallatt gå till underhållsbidrag. Enligt Socialstyrelsens

rekommendationer bör den bidragsansvariga föräldern alltid få behålla minst
300 kr förbehållsbeloppenutöver underhållsbidragetnär betalt.är

300-kronors reduktionen tänktär i sistaspärr hand. Först bör alltsåsom en ett
preliminärt underhållsbidrag räknas fram med hjälp formeln. Härefter kon-av
trolleras någon nedsättning behöver för dengöras bidragsansvarige skallom att
ha kvar minst 300 kr förbehållsbeloppen.utöver Meningen inteär att man -
vilket ibland sker skall höja förbehållsbeloppet med 300 kr före proportione--
ringen.

Den behandlade metoden endastär hjälpmedel ochovan detatt ettse som
bidrag räknats fram bör kontrolleras allmän skälighetsbedömningsom genom en
och vid behov korrigeras.

2.2.3 Ett exempel visar hur beräknarsom man

underhållsbidrag

Barnets boförälder har inkomst 11 000 kr i månaden. Den underhålls-en
bidragsansvariga föräldern har månadsinkomst 14 000 kr. Barnet 12ären
år.
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behovBarnets

kr2 347Schablon
750 krBarnbidrag -
597 kr1underhållBehov av

överskottföräldrarnasBeräkning av

BoförälderBidragsansvarig
0001100014Lön
5951Bostadsbidrag
07731084Skatt
52035203förbehållEget
92533 100Hyra

Överskott 2 0733 272

ikostnaderbarnetsförfår ståföräldrarnabestäms såUnderhållsbidraget att
överskott.sinaproportion till resp.

blirUnderhållsbidraget

3272
e-978kr1597x

20732723 +

619 krberäkningmotsvarandeenligtblirbehovbarnetsdel perBoförälderns av
månad.

Umgängeskostnader2.2.4

vissaförälderdennaharföräldernbidragsansvarigadenvistas hosbarnetNär
förbetalasskalloftaunderhållsbidragdetbarnetkostnader för utöver som

minskadebor hosvaraktigtbarnetförälderdenSamtidigt harbarnet. som
för barnet.kostnader

undersighoshaft barnetharförälderbidragsansvarig samman-enEn som
underhålls-detavdragvisstfårdygn görahelaminst fem etttidhängande av

avdragetvistelsen ärhelt dygnvarjebetala. Förskallhonellerbidrag han av
helt dygnMedunderhållsbidraget.månatliga ettgällande avsesdå1/40 detav

24.00.kl.0.00 ochkl.mellantidenhär

dygnsju helaiföräldernbidragsansvarigadenvarit hosharExempel: Barnet
månaden.kr i900Underhállsbidraget ärsträck.i
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Avdraget blir

7 900x
157 kr ören räknas inte.

40

Avdragsrätten imåste princip utnyttjas inom månader från slutet densex av
månad då vistelsen upphörde.

Om det föreligger särskilda skäl, kan domstol förordna andra villkor förom
avdragsrätten 4 § andra stycket.

Föräldrarna kan naturligtvis alltid själva komma överens andra villkor förom
avdragsrätten.

Har det redan då underhållsbidraget fastställdes tagits hänsyn till denatt
bidragsansvarige i väsentlig fullgörmån sin underhållsskyldighet haattgenom
barnet hos sig, föreligger inte någon tillrätt avdrag på underhållsbidraget 4 §
tredje stycket.

Om barn skall umgås med förälderett bosattär på barnet,änen ortsom annan
kan särskilda kostnader uppkomma. Det kan fråga resekostnadert.ex. vara om
för barnet eller någon föräldrarna. FB innehåller inte några bestämmelserav

reglerar föräldrarnas inbördes för sådana kostnader.som I rättspraxis haransvar
resekostnader beaktats i samband med fastställande underhållsbidraget.av

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd det rimligtäransett delatt att en av
resekostnaderna beaktas vid den slutliga skälighetsbedömningen sker närsom

underhållsbidrag bestäms.ett Enligt styrelsen bör resekostnaderna inte påverka
underhållsbidragets belopp, den underhållsbidragsansvariga föräldernsom
ekonomiska förmåga sådanär föräldern utöver underhållsbidragetatt kan
bekosta resorna.

Ändring2.2.5 avtal eller domav

Underhållsbidrag till barn automatiskt till ändringarna i penningvärdet.anpassas
Bestämmelser detta finns i lagen 1966:680 ändring vissa under-om om av
hållsbidrag, den s.k. indexlagen.

Om föräldrarna är har de vidare alltid möjlighet själva kommaense att över-
ändra vad bestämtsatt underhållet iens avtalom eller dom.som ettom en

Kan föräldrarna inte komma överens måste de vända sig till domstol för atten
få tidigare bestämt underhållsbidragett ändrat.

En förälder kan alltid få avtal eller domar underhållsbidrag för framtidenom
omprövade bidragetnär bortsett från s.k. indexändringar har utgått med- -
oförändrat belopp under minst 7år kap. 10 § tredje stycket FB.sex

Har det inte gått så lång tid måste den vill till stånd ändring visasom atten
förhållandena har ändrats.

En domstol kan nämligen jämka dom eller avtal underhåll, änd-etten om om
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ring i förhållandena föranleder det. tiden innanFör talan har väckts får dock
bestridande jämkning endast obetalda bidraggöras så sätt sättsmot parts att

ned eller bort 10 § första stycket. Det alltså inte möjligtär nedsättatas att
eller bort underhållsbidrag betalats. barnet fåttHar väl sitt under-ta ett som
hållsbidrag, behöver det inte befara grund fåändrade förhållandenatt av
betala tillbaka något vad uppburits. Inte heller det möjligt höjaär attav som

underhållsbidrag för tiden före den dag då talan väcktes.ett
Varje förändring kan inte åberopas skäl för ändring underhålls-som en av

bidraget. Förändringen bör påtaglig och ha viss varaktighet gåsamtvara en
vad får räkna medutöver normala variationer.man som

Ett skäl för jämkning kan bidragsansvarigeden har fått underhållsan-attvara
ytterligare barn.mot ettsvar

Ett avtal underhåll kan slutligen också jämkas avtaleträtten, ärom av om
oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst förhållandenaoch
i övrigt; endast finnsdet särskilda skäl behöver dock redan erhållna bidragom
betalas tillbaka 7 kap. 10 § andra stycket FB.

2.2.6 Preskription m.m.

Underhållsbidrag skall huvudregel betalas förskottsvis för kalendermånadsom
7 § första stycket.

Om den bidragsansvarige inte betalar underhållsbidraget i medtid ellerrätt
belopp kan indrivning ske med hjälp kronofogdemyndigheten.rätt Bl.a. denav

bidragsansvariges lön kan då i anspråk införsel eller utmätning.tas genom
Ett barn i princip berättigat till underhållsbidrag från födseln och självaär

underhållsskyldigheten preskriberas inte. Möjligheten få underhållsbidragatt
för förfluten tid dock begränsade. Om den bidragsansvarige inte medger detär
får underhållsbidrag inte dömas för längre tid tillbaka före den dagän årut tre
då talan väcktes 8 §.

Har underhållsbidraget fastställts principgår kräva bidraget irätten att ut
förlorad fem efter den ursprungliga förfallodagenår 9 §.

2.2.7 Skatteregler m.m.

Avdragsrätten på högst 3 000 kr barn och för erlagda underhållsbidragårper
till icke hemmavarande barn bort fr.o.m. 1991. underhållsbidrags-år Detogs
ansvariga kompenserades för effekten den slopade avdragsrätten attav genom
underhållsbidragen ned med visst belopp, normalt med 75 krsattes ett per
månad.
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2.3 Bidragsförskott m.m.

2.3.1 Bidragsförskott

De grundläggande bestämmelserna bidragsförskott finns i BFL. Bestämmel-om
har samband med bestämmelsernanära underhållsbidrag.serna om

Bidragsförskott utgår allmänna medel till barn bosatta här i landet.ärav som
De grundläggande förutsättningarna för till bidragsförskotträtten motsvarar
dem uppställs i kap. 2 § första7 stycket beträffandeFB skyldigheten attsom

underhållsbidrag.utge
Till början kan bidragsförskott alltså lämnas ingen föräldrarna ellernären av

endast dem har vårdnaden Bidragsförskottbarnet. lämnas idå förhåll-en av om
ande till den förälder inte har vårdnaden. Ytterligare förutsättning försom en

bidragsförskott skall denna förälder inteutgå varaktigt bor tillsammansäratt att
med barnet. Bidragsförskott kan lämnas också båda föräldrarna har vårdna-när
den barnet barnet varaktigt bor tillsammans med endastgemensamtom men en

dem. Bidragsförskott lämnas då i förhållande till den föräldernandra §lav
andra stycket BFL.

bidragsförskottFrågor handhas ochRFV de allmänna försäkrings-om av
kassorna. Beslut bidragsförskott fattas försäkringskassa efter ansökan 5om av
och 6 §§.

Bidragsförskottets årliga belopp 14 080, dvs. 173l kr månad 4 §utgör per
första stycket. Bidragsförskottet inte behovsprövat.är

Bidragsförskott lämnas inte om

a boföräldern uppenbarligen giltigt skäl underlåter vidta eller medverkautan att
till åtgärder för få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fastställt,att

b finnsdet grundad anledning den underhållsbidragsansvarige i veder-anta att
börlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag inte understiger bidrags-som
förskottsnivån eller

c det uppenbart den bidragsansvarige sörjtär eller sörjer försättatt annat
barnet får motsvarande underhåll 2 §.att

Bidragsförskottet ordet antyder, från början förskott från detett rentvar, som
allmänna. liggerl detta bidragsförskottet aldrig kunde högre detänatt vara
underhållsbidrag bestämts dom eller avtal. Själva karaktärensom genom av
stödet har ändrats. Oberoende underhållsbidrag fastställts ochnumera av om

begränsning till storleken fastställteventuellt belopp lämnasutan av numera -
vissamed begränsningar till viss nivå bidragsför-generellt stödett upp en-

skottsnivån, 1 173 kr i underhållsbidragetmånaden. Om lägre bidrags-änär
förskottet del bidragsförskottet således inte förskott. delDennautgör etten av

bidragsförskottet kallas utfyllnadsbidrag. fall underhållsbidrag intel de någotav
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fastställt eller fastställt till nollär kr har hela bidragsförskottet karaktär av
utfyllnadsbidrag.

Till den del bidragsförskottet har karaktären förskott det allmän-övertarettav
för indrivningen hos den underhållsbidragsansvariga föräldern ochansvaretna

risken för förlust. När försäkringskassan förskotterat underhållsbidraget skall
den bidragsansvarige alltså betala underhållsbidraget till försäkringskassan.

Utfyllnadsbidraget statligt stöd och krav återbetalningär någotett rent av
detta riktas inte den bidragsansvarige.mot

Finns grundad anledning det fastställda underhållsbidraget betalas ianta att
vederbörlig ordning bidragsförskott endast i form utfyllnadsbidrag §utgår 4av
andra stycket.

Bidragsförskottets olika delar kan illustreras med följande exempel.

Exempel bidragsansvariga föräldernI: Den ålagd betala underhålls-är att ett
bidrag 500 ipå 1 kr månaden, han eller hon betalar inte någonting. Barnetmen
kan få bidragsförskottdå med 1 173 kr i månaden. detta fall har bidrags-I
förskottet förskottsfunktion.en ren

Exempel 2. bidragsansvariga föräldernDen ålagd betala underhålls-är att ett
bidrag på 450 kr i månaden och också detta. har då från detBarnetgör rätt att
allmänna utfå mellanskillnaden mellan det fastställda underhållsbidraget 450
kr och bidragsförskottsnivån 1 173 kr, dvs. 723 utfyllnads-kr, såsom ett
bidrag.

Exempel bidragsansvariga3. föräldern ålagd betala underhålls-Den är att ett
bidrag 650 kr i månaden, betalar inte någonting. fåpå Barnet kan dåmen
bidragsförskott 173 i för-med 1 kr månaden. Av detta belopp 650 krär ett rent
skott. Som kanResterande belopp, 523 kr, utfyllnadsbidrag. redanär ett sagts
denna del bidragsförskottet inte återkrävas från den bidragsansvariga för-av
äldern fråndet stöd det allmänna.utgörutan ett rent

Om det underhållsbidrag har blivit fastställt uppenbarligen understiger vadsom
den underhållsbidragsansvarige bör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsförskott
med högre belopp underhållsbidraget § tredje utfyllnads-4 stycket. Någotän
bidrag inte.alltsåutges

det vid underhållsbidragets fastställande beaktats den bidragsansvarigeHar att
i väsentlig skall fullgöra sin underhållsskyldighet hosmån ha barnetattgenom
sig, minskas bidragsförskottet med belopp den del under-motsom svarar av
hållsskyldigheten fullgörs 4detta § första stycket.sättsom a

Bidragsförskott utbetalas månadsvis i förskott försorg. Utbe-RFV:sgenom
talningen i regel till boföräldern 8, 9 och 10 §§.görs

den bidragsansvarigeHar till umgängesavdrag enligt minskas detFBrätt
underhållsbidrag han eller skall betala till försäkringskassan i motsvarandehon
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avdraget skall kunna beaktas vid återkrav den bidragsansva-mån. För måsteatt
rige anmäla detta till försäkringskassan inom månader från denutgångentre av
kalendermånad då vistelsen upphörde. bidragsansvarige skall intygDen genom

intyg inte kan erhållas,den andra föräldern eller, sådant på sättannatomav
styrka hon haft barnet hos sig under den tid avdragethan elleratt som avser.
Oavsett vad dom eller avtal beaktas avdraget endastbestämts genom omsom
den bidragsansvarige har haft barnet hos sig under sammanhängande tiden av

bidragsansvarige tillminst fem hela dygn 15 § andra stycket. Har den rätt
umgängesavdrag minskas kommande bidragsförskott med motsvarande belopp
4 § andra stycket.a

bidragsförskott försäkringskassan betalarden detI mån ut motsvararsom
tillfastställt underhållsbidrag inträder försäkringskassan i barnets under-rätt

bidragsansvarige därförhållsbidraget. Så länge bidragsförskott skall denutgår
betala underhållsbidraget till försäkringskassan 15 och 16 §§.

efter förmåga försäkringskassan vidtaBetalar den bidragsansvarige inte skall
erforderliga för fordringens indrivande 17 §.åtgärder

får försäkringskassan besluta eftergift heltUnder vissa förutsättningar om -
§. Eftergift fårfordran den bidragsansvarige 18eller delvis statensav-

påkallat ändring i den bidragsansvariges ekonomiskameddelas det ärom av en
i övrigt meddelas det framstår skäligtförhållanden. Eftergift får även om som

personliga förhållanden ellermed till den bidragsansvarigeshänsyn av annan
särskild anledning.

vilken barnet fyller 18Bidragsförskott längst den månad underutgår t.0.m.
3 § stycket.år andra

bidragsförskottHärefter förlängt utgå.kan

2.3.2 bidragsförskottFörlängt

1984: 1095 förlängtförlängt bidragsförskott finns i lagenBestämmelser omom
bidragsförskott för studerande FBFL.

det fyllerför i skolanFörlängt bidragsförskott kan lämnas barn går närsom
fyller 19 länge barnet bedriverskolgången innan det år så18 år eller återupptar

barnbidrag eller studiehjälp, dock längststudier till förlängträtt t.0.m.som ger
fyller 20 2 §.juni månad det barnet årår -

bidragsförskott skall barnetvillkor för förlängt utgåEtt är attannat att var-
föräldrarna eller medaktigt sammanbor med och endast någon somen aven

det fyllde 18 3 §.vårdnadshavare för barnet årnärvar
inte fastställtinte, faderskapet till barnetFörlängt bidragsförskott ärutgår om

fyller 18 4 §.för månad då barnet åroch bidragsförskott inte har lämnats den
för bidragsförskott.bestämmelserövrigt gäller i motsvarandeI settstort som
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2.3.3 Särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Bestämmelser särskilt stöd motsvarande bidragsförskott till barn ärom som
adopterade endast finns i lagen 1984: 1096 särskilt bidrag tillav en person om
vissa adoptivbarn SBAL. Reglerna för bidraget i huvudsak demmotsvarar

gäller för bidragsförskott och förlängt bidragsförskott.som

2.3.4 Särskilt bidrag till ensamföräldrar

Till följd skattereformen infördes från och med 1992 taxeringårs reglerav nya
för inkomstbeskattning och beräkning skatt. De reglerna innebär bl.a.av nya

ensamstående föräldrar med hemmavarande barn under 18 inte längreåratt
medges skattereduktion med 1 800 kr. Som kompensation för den slopade
skattereduktionen lämnades för 1991-1993åren särskilt bidrag allmännaett av
medel till ensamstående föräldrar med hemmavarande barn under 18 lagenår
1992: 148 särskilt bidrag till ensamstående med barn. Bidraget uppgick tillom
1 800 kr för vartdera de åren.treav

2.3.5 Den Europeiska unionen

Förmåner enligt BFL, FBFL och SBAL omfattas förordningen EEGav nr
1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. I och med attom
Sverige blivit medlem i Europeiska unionen har förordningen blivit direkt
gällande i Sverige mellankommandenågra lagstiftningsåtgärder.utan

Förordningen innehåller i bestämmelser7 likabehandling i frågaart. om om
sociala förmåner. 7.2 föreskrivsI sålunda arbetstagare med-ärart. att en som
borgare i medlemsstat skall inom medlemsstats territorium åtnjutaen annanen

sociala skattemässigaoch förmåner värdlandets medborgare.samma som egna
Förordningen omfattar enbart arbetstagare och deras familjemedlemmar. Utan-

för förordning 1612/68 faller alltså egenföretagare.
Vad gäller familjemedlemmar det avgörande enligt förordningen familje-är att

medlemmen beroende den anställde för sitt underhåll förmånenär och attav
kan social fördel för den anställde själv. Om dessa förutsättningarses som en
föreligger, har familjemedlemmen till förmånen.rätt

Rätten till likabehandling enligt i förordning7.2 1612/68 gäller dennärart.
anställde och hans eller hennes familjemedlemmar befinner sig i Sverige.
Förordningen ingen för den anställde uppbära sigeller medrätt att tager
svenska förmåner utanför Sverige. i SverigeEn arbetar har alltsåperson som
enligt förordningen till svenska sociala förmåner, bidragsförskott,rätt påt.ex.

villkor svenska medborgare, förmånerna kan med stödsamma som men av
förordningen endast i Sverige.utges
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viss tids vistelse i Sverigeuppställs det kravoch SBAL påI BFL, FBFL en
inte svenskskall föreligga barnetaktuella förmånerna ärför till derättatt om

i 7.2 innebär detta krav inteLikabehandlingsprincipenmedborgare. attart.
förordning 1612/68. blir allt-omfattas Dessagällakommer att avpersoner som

Sverige.och vistelse i Detberättigade till förmånerna vid arbeteomedelbartså
arbetar och vis-medborgare i andra EU-länderinte möjligt föralltsåär att som
uppställts i denviss tids vistelsede kravi Sverige upprätthålla påtas som

särskildaförlängt bidragsförskott ochbidragsförskott,svenska lagstiftningen för
adoptivbarn.bidrag till vissa

befattning medolika2.4 Något organsom

underhållsbidrag tillbidragsförskott och
barn

Underhållsmål vid domstolarna2.4.1 de allmänna

tingsrätterna, hovrätt-domstolarna, dvs.hör till de allmännaMål underhållom
iMålen handläggs dendomstolen HD.sista instans Högstaoch somerna --

dispositiva.huvudsak Ut-ordningen och istadgadeför tvistemål varaanses
i utsträckningsjälvadispositiva målenmärkande för de är storatt parterna

förbestämmer processen.ramarna
Är yrkar deunderhållsbidrag ochvisst rättenföräldrarna överens attettom

domstolen inteöverenskommelse någon pröv-fastställa derasi dom skall gören
vanligtavtalat. närföräldrarna Detta ärning fastställer endast vadi sak utan

ansökan äkten-i samband medfrågan underhåll tas omgemensamenuppom
skapsskillnad.

underhållsbidrag-fastställermateriell prövning ochVid tvist domstolengör en
förälderVitsordarföräldrarna lämnat.utifrån de uppgifter attet enensom

bedömning frånvid sindomstolenföräldern lämnatuppgift den andra utgårsom
underhållsbidragfastställa högreinte hellerriktig. Domstolen kanden är ettatt
bidragsansvarigevad denunderhållsbidraglägre änvad yrkats ellerän ettsom

medgett.
till hovrätt.överklagas Hov-underhåll kanavgörande i målTingsrättens om

tillåtafår dockprincip inte överklagas. Hovrättenavgörande får i atträttens
detskäl låta ärfinns särskilda HD prövadetavgörandet överklagas, att omom

12 § första20 kap.HDrättstillämpningen fråganvikt för prövasatt avav
avgörandeöverklagandeförbud hovrättensinte närstycket FB. gäller någotDet

vård-samtidigtdel. Har hovrätten prövatöverklagas i någonäven t.ex.annan
be-avgörandet alltsådelen kandomen i dennadsfrågan och överklagas utan

andra stycket FB;20 kap. 12underhållsdelenöverklagas igränsningar även
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1988/89:78 36-39, 84 och 85.prop. s.
Om den bidragsansvarige förlorar mål underhåll gäller enligt huvudre-ett om

Ärgeln i 18 kap. §1 RB han eller hon skall betala barnets rättegångskostnader.
det däremot barnet förlorar målet får domstolen, det finns särskildasom om
skäl, förordna och skall bära sin rättegångskostnad 7 kap. 19 §att FB.var en
Sådana skäl regelmässigt föreligga försäkringskassannär har initieratanses en
höjning underhållsbidraget eller sig sänkning det. Finns detmotsattav en av
inte sådana skäl och har barnet i rättegången företrätts boföräldern, skallav
boföräldern i stället för barnet den bidragsansvarigeersätta dennes rättegångs-
kostnad.

2.4.2 Bidragsförskott och underhållsbidrag vid de
allmänna Försäkringskassorna

Bidragsförskottssystemet administreras RFV och de allmänna försäkrings-av
kassorna. Försäkringskassorna handlägger ärenden bidragsförskottrör ochsom
återkrav utbetalat bidragsförskott. RFV tillsynsmyndighetär kassorna.överav

Vid och landets 25 allmänna försäkringskassor finna centralkon-var etten av
och varierande antal lokalkontor 18 kap. l §tor AFL 1 och 2 §§ett samt

RFV:s föreskrifter organisationen de allmänna försäkringskassorna;om av
RFFS 1987:6.

Administrationen med bidragsförskott vid kassorna organiseradärsystemetav
så lokalkontoret vid den försäkringskassa boförälderndär inskrivenatt är
handlägger och beslutar i frågor till ochrätten storleken bidragsförskott.om av
Återkrav den bidragsansvarige handläggs den försäkringskassa där hanmot av
eller hon inskriven iblandär centralkontoret och ibland lokalkontoret.på

Den önskar erhålla bidragsförskott skall ansöka det. Ansökan görssom om
normalt barnets boförälder 6 § BFL. Den bidragsansvarige skall, detav om

möjligt, omedelbartär underrättas ansökningen och möjlighet att yttraom ges
sig 7 § första stycket BFL.

Beslut bidragsförskott fattas regel den försäkringskassa vilkenhosom som av
Ärbarnets boförälder inskriven 5 §är andra- Järde styckena BFL. det boföräl-

dern ansökt bidragsförskott skall hon eller han den bidragsansva-samtsom om
rige underrättas beslutet 7 § andra stycket BFL.om

Försäkringskassan i samband medprövar ansökan bidragsförskott för-om om
Ärutsättningarna för bidragsförskott skall lämnas för handen. under-äratt ett

hållsbidrag redan fastställt försäkringskassanprövar detta uppenbarligen ärom
för lågt med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Kassan har alltså en
kontrollerande funktion. Kontrollen underhållsbidragets storlek dockgörsav
endast underhållsbidraget lägre bidragsförskottetär och prövningenänom
inskränker sig till underhållsbidraget uppenbarligen understiger vad denom
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Är intebidragsansvarige betala. fallet lämnas bidragsförskott med högrebör så
belopp underhållsbidraget.än

ofta i enskilda fall kontakt med försäkrings-Advokater och socialnämnder tar
informera sig huruvida kassan kankassan i bidragsförskottsfrågan för att om

viss sig visserligentilltänkt underhållsbidrag storlek. Kassangodta ett anserav
förhandsbesked de informella under-i allmänhet inte kunna lämna något men

förekommer ocksåofta tämligen långtgående.handskontakterna torde Detvara
deras giltighet beroendeunderhållsavtal villkoras så sätt görs attatt att av

underhållsbidraget skäligt.försäkringskassan finner det avtalade
fastställt underhållsbidragförsäkringskassan ställning till visstInnan etttar om

uppgifter föräldrarnas och barnetsuppenbarligen för lågt inhämtar kassanär om
till från för-ekonomi från i första hand de register kassan har tillgång samt

vilketpräglas den s.k. officialprincipen,äldrarna. handläggningKassans av
utredning behövs.innebär åligger kassan införskaffa den Här-detatt att som

tillämpning regler-"kontrollräkning" underhållsbidraget medefter görs avaven
Socialstyrelsen.ledning Allmänna råd 1989:6 fråni kap. och med7 FB avna

beräkningen.Försäkringskassan tillgång till dataprogram förhar
bidragsansva-uppenbarligen inte understiga vad denAnses underhållsbidraget

bidragsför-uppfyllda beviljasrige bör förutsättningarna i övrigtbetala och är
skott.

betala,vad den bidragsansvarige börUnderstiger bidraget uppenbarligen
beviljasskäl för det,anledningen till låga bidraget. Finns godtagbarautreds det

beloppbidragsförskott inte med högre änfullt bidragsförskott. Annars lämnas
underhållsbidraget.

fall tillunderhållsbidrag varierar frånfastställtkontroll kassanDen gör ettav
fastställtsvisst underhållsbidragfall. socialnämnd medverkat tillHar att ett

alltförifrågasättai allmänhet inte ha anledningtorde kassan någon att ettatt
råd från RFV1978/79: 200 och Allmännalågt bidrag blivit bestämt prop. 12 s.

i § tredje stycketför utnyttjande spärregeln 41989:10 59. Utrymmet avs.
avgjorts allmän dom-underhållsfråganockså mycket begränsatBFL närär av

FÖD2001978/79:12stol efter fullständig prövning i sak prop. samts.en
1987:11.1984:6, 1984:40 och

underhållsbidragetförsäkringskassan skallBFL:s bestämmelse prövaatt om
socialnämnds beräkningar ochpfattasuppenbarligen för lågt kanär attsomu

tilli fråga. de fall kassan kommeri underhå lsmål Idomstols avgöranden sätts
mellan olikakompetenskonfliktuppfattas detta oftaresultatett annat som en

uttryckkompetenskonfliktdockoffentliga ärDet ettut som enorgan. som ser
medansocialförmånBidragsförskottet har araktärför olika funktioner. av

kontrollnödvändiggöravtalbart. Avtalsfrihetenunderhållsbidraget är aven
bidragsförskottssys-förhindra missbrukunderhållsbidragets storlek för att av

temet.

underhållsbidragvillkor för bidragsförskott skall lämnasingetDet är att ettatt
boföräldern uppenbar-emellertid intefastställt. Bidragsförskott lämnasär om
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fåförtill åtgärdereller medverkavidtaligen giltigt skäl underlåter attattutan
ställning till någraförsäkringskassanunderhållsbidraget fastställt. Innan tar om

uppgifterinhämtar kassanavseende,boföräldern i dettaställaskrav bör på om
fåttden harförsäkringskassan närrekommenderarekonomi. RFV attparternas

underhållsbidragetsberäkningpreliminäruppgifternödvändigain gör aven
beloppbidragsansvarige vilketdensåväl boföräldernoch meddelarstorlek som

44.43 och1989: 10från RFVAllmänna rådskäligtkassan s.anser varasom
ochskyldigheteraktuellakassaninformerarbidragsförskott beviljasInnan om

sig kassanförsäkrarmedverkanutebliven attkonsekvenserna samt omav
skefastställt. kanDettaunderhållsbidragetför fååtgärder vidtaserforderliga att

till fåmedverkarboföräldernbekräftarsocialnämnden ettattattt.ex. attgenom
kassanlämnarboföräldernfastställt ellerunderhållsbidragskäligt attgenom

Ärendet bevakas sedan.sig.honadvokat han eller väntuppgift till vilkenom
i avvaktan påbeviljasbidragsförskottvanligtmycket atti praktikenDet är att

fastställas.underhållsbidrag skallett
förändringarsådanauppföljningvissskerbidragsförskott utgårSå länge aven

kännedomfårkassanstorlek. Närunderhållsbidragetspåverkatänkaskansom
under-fastställdadetnivån påförändring, kan kassan omprövasådanom en

bidragsförskott.ansökanvidmotsvarandehållsbidraget på sätt omensom
boföräl-kassan barnetföreslårför lågtunderhållsbidraget därvidBedöms vara

underhållsbidraget.omprövningjämkning ellertill ståndsöka fådern att aven

be-maskinellaregistrerai datasystemetmöjlighetFörsäkringskassan har att
det behövsärenden däri devakningstid unkter t.ex.att om enanserman

varje år görVid tillfällenförutses. tvåkanmkomstförhållandenaändring av
sjukförsäkringsregistretochbidragsregistretsamkörningdessutomRFV aven

Vidbidragsansvariga.deinkomsten hosförändringarför följa störreatt avupp
inkomstsjukpenninEgrundandebidragsansvarigalockassamkörnin varsen

vederbörandetillskicuppgift dessaoch0 kr ellerhöjts med ut asommer
SGI-lista.s.k.försäkringskassa

försäkringskassafrånvarierarstorlekunderhållsbidragensEfterkontrollen av
giftensarbetsbelastning ochhandi förstaberoende påförsäkrin skassatill up
attandeoftaefterkontroller,riktadekassor göraflestaprioritering. omsynese

där bidraget ärfastställt ellerinteunderhållsbidrag ärärenden där nåsådana ot
samtligakontrollerfortlöpandekassorAndra görbetillfastställt avtett opp.

kontroller.slumpmässigavarje år ellerstocken1/6ellert.ex.ärenden av

bidragsförskottnedeller sättadrabeslutauppgiftkassansDet attär att om
bidrags-löpandeifall detdei BFL. Ibestämmelserna ettföranledsdettanär av
höjt fårellerfastställtunderhållsbidragfåaktuelltblirförskottsärende ettatt

försigmånader påomkring atttidskäligboföräldern tredock barnet en --
1989:10RFVfrånrådAllmänna200 och1978/79:12prop.kunna s.agera

60.s.
storlekeniförändringarocksåinformerarRFVKassan parterna omgenom

indexlagen.s.k.följd denunderhållsbidraget till av
underhålls-dettillbakakassankräverfastställtunderhållsbidrag ärNär ett
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bidrag förskotterats från den bidragsansvarige 16 och §§17 BFL.som
Fullgör den bidragsansvarige inte efter förmåga sin betalningsskyldighet skall

kassan dröjsmål vidta erforderliga åtgärder för fordringens indrivandeutan
förmågeprövnlng enligt §17 BFL. Kassans skyldighet driva obetaldaatt
underhållsbidrag alltså villkorad. Kravhandläggningenär omfattar flertalett
åtgärder. Kassan ställning till betalningsanmaning skall skickastar ut,om
utreder den bidragsansvariges betalningsförmåga, söker eventuellt kontakt med
honom eller henne, i vissa fall ställning till betalningsplan och eventuellttar
begärt betalningsanstånd tilloch skuldärendet skall lämnas till kronofogde-om
myndigheten för indrivning.

Kravhandläggningen sker med hjälp riksomfattande förett system auto-av
matisk databehandling ADB. Inbetalningskort sänds automatiskt till deut
bidragsansvariga. Via ADB-systemet sker inbetalningskontroller och utskrift av
de handlingar behövs för indrivningsåtgärder.som

Kassan kan under vissa förutsättningar besluta underhållsfordran påatt statens
den bidragsansvarige skall efterges helt eller delvis 18 § BFL. Eftergiftsären-
den i kassan socialförsäkringsnämnd.avgörs Den önskar erhålla efter-av som
gift kan ansöka detta. Kassan kan dock frågan eftergiftpröva ävenom utanom

ansökan 7 § RFV:s kungörelse med föreskrifter för verkställighetenen av
BFL, FBFL och SBAL; RFFS 1985:1.

Kassan ombesörjer deäven avdrag underhållsbidragpå och bidragsförskott
föranleds barnet vistas hos den bidragsansvarige 15 § andra stycketattsom av

BFL.
Försäkringskassan erbjuder också vissa tjänster. Kassan biträder medt.ex.

förmedling underhållsbidrag RFV:s kungörelse med föreskrifter förmed-av om
ling underhållsbidrag till barn; RFFS 1985:2.av

Försäkringskassan vidarekan i samband med bidragsförskott återkrävs frånatt
den bidragsansvarige hjälpa den har föra barnets talan irätt regelattsom
boföräldern kräva den del underhållsbidraget överstiger bidrags-att ut av som
förskottet 17 § andra stycket BFL. fullmaktEn lämnas i dessa fall till kassan.

Den erhållit bidragsförskott obehörigen eller med för högt belopp kansom
under vissa förutsättningar bli återbetalningsskyldig 13 § BFL.

Kassans beslut kan överklagas hos länsrätt, kammarrätt och, sista instans,som
Försäkringsöverdomstolen. Vissa beslut skall dock ha kassanomprövats av
innan fårde överklagas till domstol enskild 20 kap. 10 §§och 11 AFLav en
jämförda med 22 § BFL.

RFV har tillsyn försäkringskassornas befattningöver med bidragsförskott
21 § BFL.

Verket har till uppgift bl.a. verka för bestämmelserna bidragsför-att att om
skott tillämpas likformigt och rättvist. I detta syfte har RFV bl.a. rätt över-att
klaga domstols och allmän försäkringskassas avgöranden.

Sammanfattningsvis har försäkringskassorna således i inom bidrags-dag att
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privaträttsliga underhålls-hur denviss kontroll överförskottssystemet utöva en
dis-inbördesföräldrarnasyfte hindrafastställs, iskyldigheten att att genom

Försäk-bidragsansvarige.återkrav dendet allmännaspositioner omintetgör mot
indrivningsåtgärderförfinns fogbedöma detfår ocksåringskassorna motom

bidragsan-denfordranställning tillbidragsansvarigeden statenstasamt om
skall efterges.svarige

med upprättainte biståuppgifter ingårförsäkringskassansI parterna attatt
inteemellertidtorde detpraktikenunderhållsbidraget. Iframavtal eller räkna

härmed.hjälper tilliovanligt kassorna månhelt att av resurservara
samarbetemedgivande iregeringenshar ocksåförsäkringskassorantalEtt att

tillunderhållsbidragträffa avtalmedbiträda föräldrarmed kommunerna att om
barn.

socialnämndernaUnderhållsbidrag vid2.4.3

socialnärrmden.godkännasunderhållsbidragavtalvissa fall måsteI ett avom
under-tillförsäkrasbarnförvissa fallockså iSocialnämnden har att ettansvar

håll.
framtidenförunderhållsbidrag2.2.2 avtali avsnitt ärSom nämnts attett om

månaderperioderför längre änengångsbelopp ellerbetalas med treskall ett
Är barnetbevittnat tvåskriftligt ochavtaletgiltigt endast är personer.avom

§kap. 7socialnämnden 7godkäntskall avtalet dessutomunder 18 år avvara
stycket FB.andra

tillfall betalasi sådanaskallengångsbeloppi formUnderhållsbidrag ettav
7 kap.barnetlivräntainköpasnormaltskallbeloppetsocialnämnden. För en

FB.meningentredjestycket6 § andrakap.stycket och 4§ fjärde7
utredaförsökaskyldigsocialnämndenogiftfötts är attbarnNär ett morav en

harbarnetfastställs,faderskapettillochfar till barnetär att omsesomvem
ifall därgäller i deFB.§ Detsamma2 kap. 1i landethemvist här mannen

socialnämndenåvilarSkyldighetenfar.barnetsinteförklaratsäktenskapet vara
§ FB.kap. 2folkbokfört 2där barnetkommun äri den

fastställtblirbarntillfaderskapetsörja förskallsocialnämnd ettDen attsom
under-tillförsäkrastill barnetskyldig§ FBkap. 11 även attenligt 7 attär se

föranämndenförfristående rättmed attkombineradSkyldighetenhåll. är en
boföräldernsubjektflerasålundaEftersomunderhåll.i måltalanbarnets om

finnssådandärförmyndare,förordnadsärskildsocialnämnden varoch samt
ställföreträdar-skall deninförtalan rättenföra barnetsbehörigaför sig är avatt

§.147 kap.i måletsigtillfälleberedastalan,inte för att yttrana, som
förstagångsfast-videndastintemedverkaskyldighethaNämnden attanses en

frånrådAllmännajämkningvidunderhållsbidrag ävenställelse utanettav
14.till barn,Underhållsbidrag1989:6,Socialstyrelsen s.

underhålltillförsäkrastill barnetnämndenenligt förSkyldigheten FB attatt se
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upphör barnet fyller 18när år.
Det kan här nämnas vissa kommuner i dag inte själva handlägger under-att

hållsärendena. I stället hänvisas till advokat och betalar socialnämnden de
kostnader kan komma åsamkas barnet. Barnets kostnader blir dock iattsom
regel ringa eller inga alls eftersom rättshjälp utgår.

Vissa kommuner har träffat avtal med försäkringskassan kassan skallattom
räkna fram och avtalupprätta underhållsbidrag.om

Att socialnämnden i vissa fall enligt FB har skyldighet medverka tillatt atten
underhållsbidrag till barn fastställs har redan I övrigt föreligger ingensagts.
obligatorisk skyldighet för nämnden medverka till underhållsbidrag tillatt att
barn fastställs. Om förälder försummar sin underhållsskyldigheten gentemot
barnet och barnet därigenom inte får tillräckliga medel till sin försörjning torde
det föreligga allmän skyldighet enligt socialtjänstlagen 1980:620 för nämn-en
den bistå barnet.att

Någon generell skyldighet för socialnämnden bistå med uträkning under-att av
hållsbidrag eller upprättande underhållsavtal föreligger inte enligt social-av
tjänstlagen.

förarbetenaI till 1979 års ändringar i FB uttalade departementschefen bl.a. att
de sociala myndigheterna inom för sin stödjande och rådgivande verk-ramen
samhet borde biträda med avtalupprätta underhållsbidrag till barn ocksåatt om
i andra fall där nämnden harän skyldighet enligt FB till faderskapetatt atten se
fastställs prop. 1978/79: 12 95. Många kommuner har dock sigansetts.
tvingade begränsa servicenivån det gällernär underhållsbidrag. Gifta för-att
äldrar i begreppstår skilja sig och söker hjälp i underhållsfrågan hän-attsom
visas ofta till advokat. förekommerDet också den kommunala servicenatt
avgiftsbeläggs.

2.5 Några faktauppgifter
2.5.1 Barns familjeförhållanden

deAv drygt 1,8 miljoner barnen under 18 iår vårt land bor

78 hos sina ursprungliga föräldrarprocent
15 hos den föräldern 13 hos sin och 2procent procent procentena mor
hos sin far
6 hos den föräldern och denna förälders sambo 5 hosprocent procentena
sin och styvfar och 1 hos sin far och styvmorprocentmor
1 hos fosterföräldrarprocent

flestaDe barn bor alltså tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar.
Ungefär 22 alla barn i åldern 0-17 år lever inte tillsammans medprocent av
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400 000 barn.omkringursprungliga föräldrar. Dettasina motsvarar
1990.Uppgifterna åravser

1994:2.Demografiskafamiljen,den svenskaSCB, FaktaKälla: rapporterom

Familjesplittring2.5.2

familjerbarnfamiljer. dessa500 Iföräldrarna i 26separerade1991Under år
1846 000 barn under år.det omkringfanns

1991föddes årde barn42tendens kommerFortsätter procent somavsamma
18fyllt år.innan barnetföräldrarnaupplevaatt att separerar

1990.familjeförhållanden år9401,SCB, 13 SM BarnensKalla: Be

bidragsansvarigaBoföräldrar och2.5.3

Bofördldrar

000300Totalt antal
69 %000ensamstående 208-

000 31 %sammanboende 92-
66Drygtoch 14 män.kvinnor86 procentboföräldrarnaAv är procentprocent

ensamstående.sju tioboföräldrarna nästani åldern 30-44 Av ärår.är av

Bidragsansvariga
242 000Totalt antal

51 %123 000i hushålletbarnensamstående utan-
8 %20 000i hushålletensamstående med barn-

%000 1331i hushålletbarnsammanboende utan-
28 %000hushållet 67isammanboende med barn-

60kvinnor. Drygtoch 1486bidragsansvariga mändeAv är procentprocent
tiobidragsansvariga nästande äri 30-44 år. Avåldernär en-avprocent sex

hemma-inte några64 harsammanboende.tiosamstående och fyra procentav
hushållet.varande barn i

år0-18Barn

283 000underhållsbidragsberättigade barnTotalt antal

framtagitshar1991 ochunder årförhållandenasiffornaredovisadeDe avser
SCB och RFV.med hjälputredningen avav



70 Nuvarande förhållanden

Några2.5.4 siffror bidragsförskottssystemetom

Antalet bidragsansvariga inom bidragsförskottssystemet till omkringuppgår
217 000.

Omkring 314 000 barn har bidragsförskott förlängteller bidragsförskott.
Av de barn får bidragsförskott fördelar sig underhållsbidragens storleksom

enligt följande.

Antal Underhållsbidragbarn
kr/månad

104 907 O
190 490 1 1731-
11 339 1 174 -

fastställt till 0 inte fastställt.kr eller Endast de barn där faderskapet är
fastställt ingår.

ÄvenGenomsnittligt underhållsbidrag till 446 kruppgår månad och barn.per
de har underhållsbidrag noll eller intepå kr underhållsbidragnågotettsom
fastställt ingår Omdå. dessa barn inte beaktas ligger underhållsbidraget per
barn och månad i genomsnitt 678 kr.

redovisade siffrorna hänför sig månadsskiftetDe till september/oktober 1994.

Bidragsförskott förlängt bidragsförskott 1990/91-1993/94och åren
Utbetalningar och inbetalningar

År Utbetalat belopp Belopp debiterats Belopp de bidrags-som som
mkr de bidragsansvariga ansvariga betalat in

mkr i % mkr i %av av
utbet. debit.
belopp belopp

1990/91 3 405 35,5 1251 207 l 93,2
1991/92 735 1753 272 34,1 l 92,41
1992/93 3 997 496 37,4 78,9l 1 180
1993/94 5484 284 36,1 189 76,81 l

Siffrorna jämförbara uppgiftenär inte med siffror grund brister iårssenare av om
debiterat belopp.

Källa: RFV.
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underhållsbidrags-De
föräldrarnasansvariga

situationekonomiska

3.1 Inledning

Syfte

underhållsbidragsansvariga föräldrar-deutredningens uppdrag ingår belysaI att
innefatta"ekonomisk situation" kanekonomiska situation. Begreppet ennas

Utredningen har, bl.a.levnadsförhållanden.mängd olika aspekter personsav en
materiel-underhållsbidragsansvariga Föräldrarnasdetidsskäl, valt studeraattav

Övriga levnadsförhål-boende.ekonomiska ochvillkor arbete, resursersom
sjukdomsbild,ekonomiska situationen,betydelse för denlanden har t.ex.som

alltså inte studerats.har

Metod

ekonomi ställtsunderhållsbidragsansvariga föräldrarnas harUppgifterna deom
bedömning hurekonomiska förhållanden förrelation till andrai avenpersoners

avsnittekonomiska situation Iunderhällsbidragsansvarigas är.bra eller dålig de
bidrags-ekonomi och utanförunderhållsbidragsansvarigas inom3.2 jämförs de

medmeddels inbördes och delsförskottssystemet sammapersoneren grupp
jämförelse med denkönsfördelning.ålders- och Dessutom görs vuxna popu-en

medekonomi jämförtbeskrivs boföräldrarnaslationen i Sverige. Därefter en
underhålls-Slutligen jämförs dekönsfördelning.med älders- ochgrupp samma

3.3 be-situation. avsnittekonomiska lbidragsansvarigas och boföräldrarnas
föräldrarnaunderhållsbidragsansvarigaför deskrivs den ekonomiska situationen

underhållsbidragensspeciell inriktninginom bidragsförskottssystemet med mot
för underhållsbidrag.storlek och preskriberade skulder

vid SCB ochbefintlig statistikhuvudsakligen användaUtredningen har valt att
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i förRFV stället utföra enkätundersökning. SCB:s inkomstfördel-att en egen
ningsundersökning HINK innehåller uppgifter underhållsbidragsan-som om
svariga föräldrar inom och utanför bidragsförskottssystemet har kompletterats
med statistik från RFV underhållsbidragsansvariga inom bidragsförskotts-om
systemet.

Anledningen till utredningen valt befintlig statistikanvända i stället föratt att
utföra enkätundersökning utredningen har kort tid till sittäratt atten egen

förfogande, enkätundersökning den omfattning och karaktär häratt en av som
aktuell mycket låg svarsfrekvensär och det kan försvårt under-attger en vara

hållsbidragsansvariga föräldrar och boföräldrar besvara de frågoratt som
utredningen behöver Enbart enkätundersökningpå. dessutom inteärsvar en
tillräcklig komplettering statistikmed befintliga register nödvän-ärutan en ur
dig.

Vid undersökningen "Ensamförälder 1980", jämförbar undersök-ärsom en
ning, varierade bortfallet inom olika redovisningsgrupper från 24 tillprocent
42 Intervjubortfallet i SCB:s inkomstfördelningsundersökning 17,3procent. var

1991. vissa frågor förekommerår För partiellt bortfall, detprocent ett men
totala svarsbortfallet för fråga överstiger sällan 20 gäller förDettaprocent.en
de uppgifter i undersökningen hämtas via intervjuer. Flertalet uppgiftersom
hämtas direkt från administrativa register uppgiftert.ex. inkomster ochom
bidrag där bortfallet försumbart. Ensamförälderundersökningen tvåär övertog
år utföra vilket rimlig tid undersökningför dennaatt stor-anses vara en en av
leksordning insamling data, bearbetning, analys och rapportskrivning. Attav
använda befintlig statistik alltså förutsättning för utredningenär överatten
huvud skall kunna analys.någontaget presentera

I register vid SCB och finns omfattandeRFV mängd statistikt.ex. en om
underhållsbidragsansvariga föräldrar, deras barn och boföräldrar intesom
tidigare analyserats tillsammans.

Ensamförälderkommittén statistik ianvände denna första hand för belysaatt
boförälderns ekonomiska situation.

utförda inkomstfördelningsundersökningenDen utfördes 1992 ochsenast
gällde förhållandena under 1991. För ha jämförbara valde utred-år dataatt
ningen statistik från gällande underhållsbidrags-ansvariga föräldrarRFV som

registrerade den 31 december 1991. statistiken från ingårI RFV ävenvar
uppgifter från 1992. Möjligheter finns också framskrivning dennagöraatt en av
statistik enligt den metod i SOU 1994:46.presenteratssom

börjanl utredningens arbete fanns planer försöka beskriva utveck-attav
lingen den ekonomiska situationen för de underhållsbidragsansvariga för-av
äldrarna vissaunder perioder, femårsperiod tioårsperiod.och Dett.ex. en en
visade sig dock det skulle bli alltför dyrt fram det material behövsatt att ta som
för belysa den ekonomiska situationen sådantpå sätt.att ett
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Material

föräldrarnasunderhållsbidragsansvarigabeskrivningen deTill underlag för av
utfördinkomstfördelningsundersökningen, HINK,liggerekonomiska situation

bidragsförskottssys-utanförunderhållsbidragsansvariga inom ochSCB bådeav
inom bidrags-underhållsbidragsansvarigaregisteringår och RFV:s övertemet

förskottssystemet.
slumpmässigt urval1991Inkomstfördelningsundersökningen baseras på ett av

undersökning352 I dennabestående totalt 21familjeenheter9 545 personer.av
till1. Uppräknatavsnitt 3.5underhållsbidragsansvariga föräldraringick 555

.
underhållsbidragsan-000det 242i Sverigehela populationen bosatta motsvarar

dessa1991. Avunderhållsbidragsansvariga undersvariga föräldrar som var
50bidragsförskottssystemet,viaunderhållsbidrag137 000 föräldrarbetalade

underhållsbidrageller ingetfastställt till nollunderhållsbidrag000 föräldrar hade
betaladeföräldraroch 62 000bidragsförskottssystemetinomfastställt för barn

be-000 föräldrarinnebär 7till boföräldern. Dettaunderhållsbidrag direkt att
för olikautanför bidragsförskottssystemetbåde inom ochunderhållsbidragtalade

barn.
283 000underhållsbidragsansvariga för197 000 föräldrarUnder 1991 var

underhålls-000 föräldrarövriga 45Vilket innebärunder 18barn år. att var
18bidragsansvariga för barn år.över

86föräldrar. Av dessa300 000 äruppskattas tillboföräldrar procentAntalet
kvinnor.

ibosatta817 föräldrar1991 180decemberregister den 31Enligt RFV:s var
underhållsbidragsansvariga förutomlandsföräldrar bosattaSverige 670och 15

underhållsbidragsansva-medde 264 285 barnen284 712 barn. Avtillsammans
eller äldre.18 åri Sverige 4rig förälder bosatt är procent

inkomst,familjetyp,ålder,statistik kön,utredningen hämtatSCB harFrån om
yrkestillhörig-sysselsättningsgrad,boendeform,bostadskostnad,förmögenhet,

socialbidragstagareoch andelenunderhållsbidragens storlekutbildning,het, etc.

avsnitt 3.5.1.
bidragsför-inomunderhållsbidragsansvariga föräldrarregisterUr RFV:s om

storlekunderhållsbidragensstatistikinhämtatutredningenskottssystemet har om
ochför, köns-underhållsbidrag betalas1991, antalet barn31 decemberden

underhålls-inbetaltochinkomst, debiterat-pensionsgrundandeåldersfördelning,
skuld den 31kvarstående1992,skuld underpreskriberadbidrag under 1991,

3.5.2.avsnitt1992, yrkesstatusdecember etc.

undersökningsvariablerbakgrunds- ochRedovisningsgrupper,

underhållsbidragsansvarigaför-redovisningsgruppernahuvudsakliga ärDe
Ovrigabidragsförskottssystemet.utanförinom ochoch boföräldraräldrar

underhållsbidrags-nollbetalare,jämförelsepopulationtillredovisningsgrupper är
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ansvariga föräldrar, jämförelsepopulation till boföräldrar och den be-vuxna
folkningen.

Nollbetalare den underhållsbidragsansvarigaär förälder för barn under-vars
hållsbidraget fastställts till noll kronor eller fastställts. Jämförelsepopula-
tionerna har valts sådantpå de har köns-sätt och åldersfördelningatt samma

de underhållsbidragsansvariga föräldrarna respektive boföräldrarna.som
För dessa redovisningsgrupper har studerats inkomstvariabler,olika förmögen-

het, arbetssituation och boendestandard. Dessutom har olika transfereringar
studerats, barnbidrag, socialbidrag och underhållsbidrag. De bakgrunds-t.ex.
variabler har betydelse för jämförelserna mellan de olika redovisnings-som

ålder, kön och familjetyp. första hand har utredningenär I studeratgrupperna
familjetyperna, ensamboende, ensamboende med barn, sammanboende och
sammanboende med barn.

Inkomstvariablerna förvärvsinkomst, arbetsinkomst, pensionsgrundandeär
inkomst, kapitalinkomst och inkomststandard.

Lön- och företagarinkomst bildar tillsammans förvärvsinkomst. Lägger man
till sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid militärtjänst till förvärvsin-
komst erhålls arbetsinkomsten. Pensionsgrundande inkomst utgörs av sum-

inkomst anställning och inkomst förvärvsarbete i den månannatman av av av
överstiger vid ingångdet årets gällande basbeloppet. Den pensions-summan

grundande inkomsten maximerad till 6,5 basbelopp. Basbeloppet för 1991är
32 200 kr vilket innebär den pensionsgrundande inkomsten ligger mellanattvar

0 och 209 300 kr för 1991. Kapitalinkomst består bankräntor, värdepap-av
utdelningar och redovisas brutto, förepersräntor dvs. avdrag.samt

Inkomststandarden kvot utifrånberäknas hushållets disponibla in-är en som
komst i relation till konsumtionsnivå härleds från socialbidragsnormer-en som

Inkomststandarden 1,00 inkomst just till social-på gränsenmotsvararna. en
bidragsnormen. Värdet 2,00 innebär har dubbelt inkomstsåatt storman som
bidragsnormen. Täljaren i beräkningen består disponibla inkomstenden ochav

beräkning hushållets baskonsumtion. baskonsumtionnämnaren Dennaav en av
uppbyggd faktiskaär den boendekostnaden övriga omkostnader beräk-samtav

nade enligt för socialbidragsutbetalningar basbeloppet hushållsvikt-normerna x
en.

För förmögenhet har utredningen tittat nettoförmögenhet, bruttoförmö gen-
het och skulder. familjevariabel,Förmögenhet det alltså hela familjensär ären
förmögenhet inteoch den enskildes.

Nettoförmögenhet skillnaden bruttoförmögenhetmellan och skulder.är Brut-
toförmögenheten består hem, fritidsfastighet, bostadsrätt, finansiellaegetav
tillgångar, reala tillgångar och övriga tillgångar. Nettoförmögenhet denanger
privata nettoförmögenheten, inte eventuell förmögenhet i näringsverksamhet.

Vid beräkning förmögenhet och fritidsfastighet värderade tillhemär egetav
marknadsvärdet. bostadsrätt endast det värde angivits iFör är upptaget som
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föreningens tillgångarskall endast deklarerasdeklarationen en bostadsrätt om
tillgångar börsnoterade aktier,skulderna. Finansiella beståröverstiger av

börsnoteradeutdelningsfonderallemansfond, bankmedel,andra aktier, m.m.,
fordringar,företag,konvertibler, konvertibler i börsnoterade samtreverser

tillgångar bilar,fastigheter bestårfinansiella tillgångar. Realaövriga av
Övriga tillgångar diverse inventa-bestårbåtar, smycken, konst yttreavm.m.

kapitalförsäkringarrier, premieobligationer, m.m.
avsnitt 3.5.1.privata skulder, studieskulderingår allaI skulder även

Underhållsbidragsansvariga föräldrar3.2

bidragsförskottssystemetinom utanföroch

Underhållsbidragsansvariga föräldrar och3.2.1

år18befolkningen över

78% 1831 december 1991 årbefolkningen i Sverige denden totalaAv var
000242Av dessa6,64 miljonereller äldre, vilket motsvarar varpersoner.ca

underhållsbidragsansvari-befolkningenföräldrar omkring 4% den vuxnaav --
uhaunderhållsbidragsansvariga föräldrarfåtalför minst barn. Ettett varga

HINK efter-inkomstfördelningsundersökningeningår iunder 18 Dessaår.
avsnitt 3.5.1.familjeenhetintede utgör egensom en

befolkningendet i86% medanunderhållsbidragsansvarigaflesta män,De är
,

andel kvinnorbefolkningen finns än män.18 vuxna något störreåröver en
ensamståendeAndelen någotbefolkningen 49%. äriAndelen den ärmän vuxna

gällerbefolkningen 57%. Detta59% bland denhögre bland uha än vuxna
respektive 18%.28%med barn under 18 år,andelen sammanboendeäven

Hälf-befolkningen.lägre bland denGenomsnittsåldern bland uha är än vuxna
Andelenunder 40befolkningen år.uha och 39% den ärten perso-vuxnaav av

12%bland uha,befolkningenbland den äni åldern 18-24 högreår är vuxnaner
3.2.1.figur55 år3%. gäller åldersgruppenDetsamma övermot
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ÅldersfordelningFigur 3.2.1 för underhállsbidragsansvariga föräldrar och be-
folkningen 18 vuxna befolkningenåröver

40

i
3OI

.., uha

befolkningens Dvuxna- --
40-44 50-5418-24 30-34

35-39 45-49 55-25-29

Ålder

dengenomsnittliga arbetsinkomsten för uha 152 857 kr medan förDen är
heltidsanställda denbefolkningen 18-64 lägre, 134 467 kr.år något För ärär

arbetsinkomsten 194 435 kr respektive 188 317 kr. Dengenomsnittliga genom-
917snittliga dock lägre för uha, 2 427 kr 4 kr.kapitalinkomsten någotär mot

i avsnitt 3.2 baserasObservera dessa siffror och övriga beräkningar påatt en
populationernas genomsnitturvalsundersökning och de uppskattningaräratt av

avsnitt 3.5.1.
för dengenomsnittliga inkomststandarden för uha lägreDen något änär vuxna

nettoförmögenheten,befolkningen, 1,72 jämfört med 1,76. gällerDetta även
nettoförmögenheten128 072 287 588 kr den 31 december 1991. Ikr upptasmot

delen brutto-hem fritidsfastighet enligt marknadsvärdet. Denoch störstaeget av
dragits från består mark-förmögenheten dvs. förmögenheten innan skulder av

den befolkningen andelennadsvärdet hem. Både bland uha och äreget vuxnaav
har hem 32%.egetsom

framgår tydligare medianförmögenheten;Skillnaden i nettoförmögenhet av
50%understiger 286 kr medan50% uha har nettoförmögenhet 4 avsomav en

134 261 kr.nettoförmögenhet understigerden befolkningen har somvuxna en
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finnsskillnaden mellan medelvärde och median indikerar detDen attstora en
liten nettoförmögenheti och dessa populationer har storgrupp var enen av som

övriga en negativ förmögenhetmedan har låg eller negativ förmögenheten
underhållsbidrags-då skulderna bruttoformögenheten. Deuppstår är större än

avsnittiansvariga föräldrarnas förmögenhetsförhållanden belyses ingåendemer
3.2.4.

familjensVariabeln nettoformögenhet dvs. helafamiljevariabel,är angeren
iSammanboende harförmögenhet, och påverkas därför familjesituationen.av

genomsnitt högre nettoformögenhet ensamstående.än
socialbidrag underEn andel uha den befolkningen erhöllstörre änav av vuxna

20%1991, 18% 6%. med bostadsbidrag,Detsamma gäller andelen motmot
delvisendast 8%. bostadsbidrag högre beror påAtt andelen uha med är att

familjer uha bland denandelen med barn under 18 högre blandår änär vuxna
befolkningen. vanligaste hyreslägenhet i bådaDen boendeformen är grupperna,

befolkningen.52% uha bor i hyreslägenhet och 44% denav av vuxna
motsvarandeboende" medanAv den befolkningen har 10% "övrigtettvuxna

jordbruksfastighet,andel för ,rvrigt andelslägenhet,uha 4%. boende kanär vara
andeli Eninneboende, tjänstebostad eller "barn" bor kvar hemmet. storsom
18"barn" årbefolkningende har övrigt boende i den överärav som vuxna

be-12% denfortfarande bor hemma eller inneboende eftersomär vuxnaavsom
del dettroligarefolkningen i åldern 18-24 uha detår. Förär är att stor aven

inom2% uha arbetarövriga boendet innebär "jordbruksfastighet" eftersom av
totalbefolkningen gällerfiske".näringsgrenen "jordbruk, skogsbruk och För

boendefor-fiske" och 4% har3 % arbetar inom "jordbruk, skogsbruk och attatt
"jordbruksfastighet".men

Underhållsbidragsansvariga föräldrar och3.2.2

underhållsbidragen

46 000 föräldrarföräldrarnaunderhållsbidragsansvarigade 242 000Av var
3.3.3.avsnitten 3.2.3 ochvidare19% nollbetalare under 1991, se

in-storlek och uhazsunderhållsbidragetssamband mellanfinns klartDet ett
inkomststan-genomsnitt högre högreiUnderhållsbidragenkomststandard. är

darden är.
endastmedannollbetalare50%under 1,00med inkomststandardAv uha är ca

inkomst-högrenollbetalare. Ju2,50inkomststandard8% uha med över ärav
tillanledning3.2.1. Ennollbetalare tabellandel attstandard desto lägre en

under-2,50 kaninkomststandarden är överuha nollbetalare attär trots att vara
täckerinkomstharfastställt eller barnethållsbidraget inte ännu är att somegen

uhazsanledning kanYtterligareunderhåll.barnets behov att egenvaraenav
har högmakeninkomststandarden berorhögainkomst låg och denär att



78 underhållsbidragsansvariga föräldrarnas ekonomiskaDe

inkomst.
Endast 8% uha med inkomststandard betalade 9 600 kr iunder 1,00av ge-

nomsnitt 800 kr/mán eller för alla barn bidragsansvarig för underuhamer var
1991. Av uha med inkomststandard 2,50 betalar 67% minst 9 600 kr iöver
underhallsbidrag för sina barn Observera inkomststandarden beräknasår. attper

den disponiblapå inkomsten i vilket underhállsbidraget avdraget. En inkomst-är
standard under 1,00 innebär den disponibla inkomsten lägre social-är änatt
bidragsnormen.

Tabell 3.2.1 Underhállsbidragsansvariga föräldrar efter underhållsbidragets storlek. Andelen ul
för given inkomststandard. bidragsansvarigUnderhållsbidrag för barn förår alla uha ärper

Underhållsbidrag Andel uhaInkomststandard
1,50-1,99 2,50- %år -0,99 1,00-1,49 2,00-2,49per

0 kr 8 1949 21 18 9
kr 171-4 799 25 19 16 18 11

4 599 kr 25 14 20800-9 18 20 12
159600-11999kr 11 114 9 11

kr 5 17 712 000-12 876 0 6 9
877-25 751 kr 34 38 2212 4 18 21

25 752 kr 7 30 2 4 l-
100Totalt % 100 100 100100 100

35 16 100Andel uha % 8 31 10

1,00 och 55% inkomst-har 20% inkomststandard underAv nollbetalarna enen
underhållsbidrag3.2.2. Bland uha betalarstandard under 1,50 tabell ettsom

åreller 12 876 krbidragsförskottsnivân 1 073 kr månadmotsvarande perper
inkomststandard underunder 1,00 och 23%ingen inkomststandardhar enen

1,50.
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för givetefter inkomststandard. Andelen uha3.2.2 Underhållsbidragsansvariga föräldrarabell
bidragsansvarig förnderhållsbidrag. Underhállsbidrag för alla barn uhaår ärper

lnderhâllsbidrag Totalt Andellnkomststandard
% 1h1%2,50-1,50-1,99 2,00-2,49år -0,99 1,00-l,49er

19100kr 8 435 3420
171007kr 35 31 164 799 11
207 100599 10800-9 kr 7 40 36

100 1115999 kr 25 46 ll600-11 3
100 72 26kr 22000-12 876 0 23 30

22100877-25 182 751 kr 25 32 24l
310035 45 752 kr 17 440-

10010035 16 10Lndel uha % 318

underhállsbidragbetalar på änAv bidragsansvariga föräldrarnade ett mersom
1,00inkomststandard undermindre 1%12 876 kr totalt för sina barn har än en

under-andel de med2,00. litenoch 40% inkomststandard Enöver ettavca en
inkomststandard tabellbidragsförskottsnivån har låghállsbidrag överi en

3.2.2 och figur 3.2.2.

i inkomststandard ochefterUnderhållsbidragsansvariga FöräldrarFigur 3.2.2
underhållsbidrag

6000

50000

40000
2,5Elinkomststd

30000 2-2,5äinkomststd

1,5-2inkomststd20000

1-1,5nkomststd00001

1inkomststd-0
2146-1000-1073400-7990

1074-2145800-9991-399

kr/månUnderhållsbidrag
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Underhállsbidragets storlek bestäms kvoten mellan den bidragsansvarigesav
överskott och den bidragsansvariga förälderns och boföräldernssumman av

Överskottenöverskott multiplicerat med barnets behov underhåll kapitel 2.av
och barnets behov följandebestäms utifrån modell:

Schablonbelopp
Barnomsorgsavgifl

Barnets Barnbidrag/
Egen inkomst

behov

l

gnderhölls- Underhölls- Boförölderns
ldrags- bidrag. överskott..

Onsvarigs
överskott

lsnkomstlsnkomstkatt katt
Kostnader för inkomstenKostnader för inkomstens
förvörvandeförvörvande
BostadskostnadBostadskostnad
Ovriga levnadskostnadeOvriga levnadskostngder
HemmamakeforobehallHemmamakeförbehall

Förbehåll Sörskilda förbehallför hemmavarande
barn

förbehållSärskilda

till viss den bidragsansvariga föräl-Underhâllsbidraget beror alltså delen
derns inkomst påverkas också barnets behov underhåll och boföräl-men av av
derns inkomst. påverkas underhållsbidraget hur hemmava-Dessutom mångaav

bidragsansvariga föräldern har. lågt underhállsbidrag kanrande barn den Ett
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också påhög inkomstharboförälderninkomst bero pålågförutom att menen
förbehållunderhållsbidragsansvarigesdenellerinkomstharbarnet attatt egen

bidragsan-denbarnhur mångaunderhållsbidraget påberorhögt. Dessutomär
kapitel 2.utförligare ibelysesför.underhållsbidragsansvarig Dettasvarige är

283 000 barnförunderhållsbidragsansvariga000 uha1971991Under var
uha81% ärinnebäruha. Dettabarngenomsnitt 1,44 att18 iunder år avper

Övriga bidragsansvariga000 uha45 ärunder 18 år.bidragsansvariga för barn
68%bidragsansvariga är197 000deflesta18 De"barn" år.för över av

flerför ellerbidragsansvariga 42%och endastför barn ärbidragsansvariga ett
tabell 3.2.3.barn

18under årefter antalet barnUnderhållsbidragsansvariga föräldrar3.2.3Tabell
förbidragsansvarigade ärsom

Andel bamAntal barnAndel uhaAntal uhaAntal barn
%%uhaper

47134 00068134 000l
3291 0002345 0002
1542 000714 0003
617 00024 0004-

100283 000100000197Totalt

för24% tvåochbarnunderhållsbidragsansvariga för67% ettAv ärmännen
för barn.bidragsansvariga73%, ettkvinnorna, ärandelbarn. En större av

ikvinnaoch ingenbarnför tvåbidragsansvarharkvinnorna20%Endast av
3.3.avsnittvidaresebarnförbidragsansvarig änurvalet treär mer

uhafärre barn ärhögrebarn ärunderhållsbidragetgenomsnittligaDet per
3.2.4.tabellbidragsansvarig för
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Tabell 3.2.4 Underhállsbidragsansvariga föräldrar efter underhållsbidragets
istorlek genomsnitt bam. Andelen föruha uha med 2 minst 3 barnper resp.

under 18 inomår bidragstörskottssystemet

Underhållsbidrag Uha med l Uha med 2 Uha med 3
barn barn barn eller flerper

IG/månad 95 95 96

0 kr 16,5 21 22
l-l99 7,5 10 25
200-399 9 16 24
400-599 10 18 18
600-799 10 9 l l
800-999 13 10 0
1 000-1 199 15 ll 0

200-l 20 5 0

Totalt % 100 100 100
Totalt antal uha 134 000 45 000 18 000
Median uhb 750 448 224
kr/månad

Bland underhållsbidragsansvariga föräldrar med bidragsansvar för barn under
18 år 35 000 föräldrar 18% nollbetalare. Den största andelen nollbetalarevar
finns bland föräldrar med bidragsansvar för barn eller fler tabell 3.2.4.tre
Det genomsnittliga underhållsbidraget barn lägre flerär barn uha ärper som
bidragsansvarig för. För uha med barn detär genomsnittliga underhålls-ett
bidraget 715 kr månad och för uha med bidragsansvar för eller fleraper tre
barn det genomsnittligaär underhållsbidraget 255 kr månad och barn.per
Totalt för alla uha det genomsnittligaär underhållsbidraget 621 kr månadper
och barn. För hälften uha underhållsbidragetär barn och månad lägre änav per
558 kr.

Om nollbetalarna borträknas det genomsnittligaär underhållsbidraget per
månad och barn kr,757 medianen 750 kr. Det genomsnittliga underhållsbidrag-

barn minskar med antalet barnet nollbetalareäven borträknas. För-per om
äldrar med underhållsbidragsansvar för barn har underhållsbidrag ipåett ett
genomsnitt 856 kr månad och föräldrar med eller fler barn under-treper ett
hållsbidrag ipå genomsnitt 327 kr månad och barn.per

Av de 134 000 föräldrarna med underhållsbidragsansvar för barn betalarett
55% underhållsbidrag på mellan 1 kr och 1 073 kr,ett 2% betalar 1 073 kr och
26% betalar underhållsbidrag bidragsförskottsnivån.över Endastett 17% av
föräldrarna med bidragsansvar för barn nollbetalare.är Underhållsbidragetsett
storlek i förhållande till förvärvsinkomsten framgår tabell 3.2.5.av
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underhállsbidragetsefterföräldrarUnderhållsbidragsansvariga3.2.5Tabell
förbidragsansvaruha medförvärvsinkomst blandför givenAndelen uhastorlek.

18under årbarnett

kr/årFörvärvsinkomstUnderhållsbidrag
250 000-200 000-150 000-100 000-0-99 999årper

000000 249000 199149

6624 s37kr0
025 14 1119kr7991-4
s151s2426599 krs00-94
31s2013skr9999 600-11
s17 1330kr000-12 87612

753s231211krs7712 -
100100100100100Totalt %

och deunderhållsbidragbetalar lågtförvärvsinkomstlåguha medflesta ettDe
uhaunderhállsbidrag. Avhögtbetalarförvärvsinkomstmed högflesta uha ett

kr100 000 ärunderårsinkomst påmedochför barnbidragsansvarmed ett
8004lägre änunderhâllsbidrag är56% betalarochnollbetalare37% ett som

75%betalar250 000 krmed årsinkomst överuhamånad. Av400 krkr per
totaladetUnderhállsbidragetmånad./1 073 krkr12 877än avsermer

lågt pådärförkanunderhållsbidragunder Ettunderhállsbidraget âret. vara
underupphörtellerinlettsunderhållsbidragbetalaskyldighetengrund attattav

avsnitt.dettai börjanangivitsskälelleråret avsomav

underhållsbidragetsefterUnderhållsbidragsansvariga föräldrar3.2.6Tabell
förbidragsansvarmedbland uhainkomststandardgivenföruhaAndelenstorlek.

18under årbarnett

InkomststandardUnderhållsbidrag
2,50-2,00-1,50-1,00--0,99

2,49,99,49 11

47171953kr0
1115 181920kr1-4 799
13132026kr 20599800-94
1313214 11kr600-119999
16135 9kr 0876000-1212
443618203kr-87712

100100100100100Andel uha %
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För underhållsbidragsansvariga föräldrar med bidragsansvar för barn underett
18 år och inkomststandard under 1,00 gäller 53% nollbetalareär ochen att
73% betalar underhállsbidrag lägreett är 800än 4 kr år. Endast 7%som per
betalar 9 600 krän år, dvs. i genomsnitt 800 kr månad.mer per per

Av uha med bidragsansvar för barn under 18 år och inkomststandardett över
2,50 4%är nollbetalare medan 73% har underhållsbidrag 9 600över kr.ett
När inkomststandarden ökar minskar andelen nollbetalare och andelen uha med
högt underhállsbidrag ökar.

Tabell 3.2.7 Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter underhållsbidragets
storlek. Andelen uha för given familjetyp bland uha med bidragsansvar för ett
barn under 18 år

Underhâllsbidrag Familjetyp
Sambo Sambo Ensam- Ensam-

barn med bam ståendeutan stående
barn med barnutan

0 kr 8 23 16 24
1-4 799 kr 11 17 17 18
4 800-9 599 kr 20 16 21 24
9 600-11999 kr 16 18 11 18
12 000-12 kr876 5 12 8 12
12 877 kr- 41 14 28 3

Andel % 100 100 100 100

Samboende uha med underhállsbidragsansvar för barn under 18 år och ingetett
hemmavarande barn betalar i genomsnitt högre underhållsbidrag övrigaänett

Över 40% betalar underhållsbidrag bidragsförskottsnivån.övergrupper. ett
Ensamstående uha med hemmavarande barn under 18 harår de lägsta under-
hållsbidragen i genomsnitt. Endast 3% de ensamstående med hemmavarandeav
barn under 18 år betalar underhållsbidrag överstiger bidragsförskotts-ett som
nivån. Den andelenstörsta nollbetalare finns i uha med hemmavarandegruppen
barn under 18 år. Av de ensamstående uha med hemmavarande barn under 18
år 24 %är nollbetalare och de sammanboende uha med hemmavarande barnav
under 18 år 23% nollbetalare.är

De ensamstående underhållsbidragsansvariga föräldrarna med hemmavarande
barn under 18 år samtidigtär underhållsbidragsansvarig förälder och boförälder
eller änka/änkling. Dessa föräldrar har ekonomiskt situation.svår Totalt,en
dvs. ensamboende och sammanboende föräldrar med underhållsbidragsansvar
för eller flera barn inklusive barnett 18över år 29 000sammantaget, var
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1991.underboförälderochförälderunderhållsbidragsansvarigföräldrar både
för-0002918 år. Dessaundermed barnensamståendeHälften dessa ärav

övrigaarbetsinkomst änlägreinkomststandard ochgenomsnitt lägreäldrar har i
överensstäm-situationenekonomiskaföräldrar. Denunderhållsbidragsansvariga

föräldrarnasunderhållsbidragsansvarigadeboföräldrarnas änmedmermer
kvinnor.47%kan ärtill dettaskälsituation. Ettekonomiska attvara

istorlek står överens-underhållsbidragensSammanfattningsvis kan sägas att
under-beräkningforreglernautifrånsigkanmed vad väntastämmelse avman

barnhemmavarandemedföräldrarUnderhållsbidragsansvarigahållsbidrag.
Under-underhållsbidrag.lågarelativtharinkomstoch/eller låg18 årunder

bidragsan-medföräldrarbidragsansvarigaförlägrebarnhållsbidraget ärper
harföräldrarbidragsansvarigabarn. Deförbarnför flera än ensomsvar

underhållsbidragbetalar ingetsocialbidragsnormenunderdisponibel inkomst
betalarinkomststandardmed högBidragsansvarigasådant.lågtmycketeller ett

underhållsbidrag.relativt höga

inomFöräldrarUnderhållsbidragsansvariga3.2.3

bidragsforskottssystemetutanförrespektive

bi-utanförochinomföräldrarunderhållsbidragsansvarigaantalettotalaDet
000till 242uppskattas1991bdf-systemet under perso-dragsförskottssystemet

dessautanför. Av00062000 och187bdf-systemetuha inomAntalet varner.
bidragsförskottssystemet.utanförochbåde inom000 uha barnhade 7

inteochbdf-systemetinomnollbetalareendastingårstatistikutredningensI
bådademellanjämförelsenedanståendeVid gruppernabdf-systemet.utanför

bidragsförskotts-inombarnfornollbetalareuteslutits de uhadärförhar varsom
1991.december31densystemet

90% män,nollbetalare ärinte ärbdf-systemetinom000 uhade 137Av som
84%.andelen ärdärbdf-systemet,utanförandel ännågot störrevilket är en

uhaförlägre ännågotbdf-systemet äruha inomförålderngenomsnittligaDen
40,7 år.respektive39,6 årbdf-systemet,utanför

hemmavarandeÖver ensamståendebdf-systemet ärinom utanuhahälften av
bdf-systemetutanförmindrenågotdenna ärmedan18under årbarn grupp

3.2.4.3.2.3 ochfigurerna
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Figur 3.2.3 Underhållsbidragsansvariga inom bdf-systemet efter familjetyp

bamSambom

barnutannsam

barnEnsamm
8,0%

Figur 3.2.4 Underhållsbidragsansvariga utanför bdf-systemet efter familjetyp

barnSambom
27,3%

barnEnsamutan
45,2%1

barnEnsamm
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Andelen med eftergymnasial utbildning hela 10är procentenheter blandstörre
uha utanför inomän bdf-systemet. Detta avspeglar sig också arbetsinkomst-på

där genomsnittet för uha inom bdf-systemet 152 000är kr jämförten med
198 000 kr utanför bdf-systemet. Sysselsättningsgraden lägre för uha inomär

Ävenbdf-systemet utanför,än 65% respektive 94%. de heltidsanställdas ge-
nomsnittliga arbetsinkomst lägre förär uha inom utanförän bdf-systemet,
185 000 kr 223 000 kr år. Medelinkomststandardenmot lägre inomär änper
utanför bdf-systemet, 1,70 1,99. Hälften uha inom bdf-systemet harmot av en
inkomststandard under 1,64 medan motsvarande medianinkomststandard för uha
utanför bdf-systemet 1,94.är

Andelen arbetare och lägre tjänstemän är ungefär densamma i de två grupper-
ca 50 % medan andelen övriga dvs. egenföretagare, studerande, hemar-na

betande och pensionärer betydligtär högre för inomuha bdf-systemet än utan-
för, 25% respektive 6%. Andelen högre tjänstemän och tjänstemän på mellan-
nivå betydligtär lägre bland uha inom bdf-systemet utanför, 16%än 40%.mot

Den genomsnittliga nettoförmögenheten betydligt lägreär för uha inom än
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1991. För31 december253 918 kr den76 245 krutanför bdf-systemet, mot
lika med tillgång-ellerskuldernainom bdf-systemet änhälften uha är störreav

minst 127tillgångarnautanför bdf-systemethälften uha ärMedan för avarna.
skulderna.461 kr högre än

inkomstfördelningsundersök-enligtde uhaavvikelse mellanfinnsDet somen
enligt RFV:s1991 och de uhaunderhållsbidrag underbetalatningen re-som

delsavvikelse beror på31 december 1991. Dennagister nollbetalare den attvar
1991. Den31 decembergäller denregisterhela 1991 och RFV:sHINK gäller

nollbetalare i slutetregisterenligtunderhållsbidragsansvarige RFV:s är avsom
bidragsförskottssystemetinomunderhållsbidrag för barnbetalatkan haåret

därförsigtidigare skuld ochbetalat förellertidigare delar åretunder anserav
bi-för barn inomnollbetalareuhakannollbetalare. Dessutom ettvarasom

Enligtutanför.underhållsbidrag för barnoch betaladragsförskottssystemet ett
nollbeta-föräldrar46 000register och HINKsamkörningen mellan RFV:s var

underhållsbidragde hardettaavsnitt 3.5.1. Medunder 1991lare ettattmenas
undersökningeniochbidragsförskottssystemetför inomfastställt till noll barn

Nedanstående jäm-1991.underunderhållsbidragbetalatangivit de någotatt
base-bdf-systemetutanförinom ochunderhållsbidragens storlekförelse mellan

i dettajämförelservid tidigareantal uhadärför något änpå större avs-ettras
enligt HINK1991underhållsbidrag underbetalatnitt. Antalet uha varsom

utanför bdf-systemet.uha63 000139 000 uha inom och
underhålls-genomsnittligabidragsansvarig förför alla barn uhatotala ärDet

krutanför, 9 744inom bdf-systemetför uha änlägrebidraget någotår ärper
lägrebdf-systemet harinomdelvis uhaberor621 kr Detta12 år. attmot per

ibdf-systemetutanför störreuhagenomsnittiarbetsinkomster även attmen
hemmavarandeutsträckning harmindreoch isammanboendeutsträckning är

situationekonomiskbättreharutanför bdf-systemet18 Uhaunder år.barn en
genomsnittligadenocksåframgårbdf-systemet. Detta netto-uha inomän attav

bdf-sys-utanför inomför uhahögre änkapital inkomstenoch ärförmögenheten
temet.
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Figur 3.2.5 Underhállsbidragsansvariga föräldrar inom utanför bdf -syste-resp.
efter underhållsbidragetsmet storlek
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Underhåilsbidrag

Av de 139 000 underhállsbidragsansvariga föräldrarna inom bidragsförskotts-
inte nollbetalareärsystemet betalar 27% under 8004 kronor år 400som per

kr månad i genomsnitt. Motsvarande siffra för de 63 000 uhaper utanför
bidragsförskottssystemet 13 %är Mer hälftenän de underhállsbidragsansva-av.riga inom bidragsförskottssystemet betalar mindre 9 600än kr år iper genom-
snitt 800 månad jämfört med endast 31 % de utanför bidragsförskotts-per av
systemet.

Inom bidragsförskottssystemet 1 15 000 uha underhállsbidragsansvariga förvar
166 000 barn under 18 år, dvs. 1,5 barn i genomsnitt uha. Utanför bdf-per

48 000 uhaär bidragsansvarigasystemet för 65 000 barn, dvs. i genomsnitt 1,3
barn uha.per
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bdf-systemetutanförUnderhållsbidragsansvariga föräldrar inomFigur 3.2.6 resp.
förbidragsansvarigaefter 18 deantal barn under år ärsom
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Antal barn betalningsansvarigper

under 18underhållsbidragsansvariga för barnbdf-systemet 68% uhaInom är ett
Underhâllsbidraget73 %.utanför bdf-systemetsiffra för uha ärMotsvarandeår.

bdf-systemet inom.för utanföri genomsnitt barn änbarn högreärper
inomunderhållsbidragföräldrar med låga är störrebidragsansvarigaAndelen
inombidragsansvariga föräldrarnautanför tabell 3.2.8. Av debdf-systemet än

under-betalar 11%under 18 årbidragsansvar för barnbdf-systemet med ettett
utanför6% uhamedan endast200 kr månad,hállsbidrag lägre änär avpersom

underhállsbidrag.bdf betalar lagtså
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Tabell 3.2.8 Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter underhållsbidragets
storlek för uha med bidragsansvar för två barn 18under år. Andelenett resp.
uha inom utanför bidragsförskottssystemet. Underhållsbidraget angivetärresp.

barn och månadper

Underhâllsbidrag Uha med barnl Uha med bam2
utanför bdf inom bdf utanför bdf inom bdf
% % % %

kr1-199 6 11 13 14
200-399 kr 2 14 3 26
400-599 kr 5 14 17 26
600-799 kr 11 12 9 11
800-999 kr 11 17 21 8

000-1 kr1 199 28 13 24 8
1 200-1 399 kr 16 9 6 0

400 krl 22 10 6 6-
Totalt % 100 100 100 100
Totalt antal uha 35 000 78 000 10 000 26 000
Medelvärde 0721 790 800 569
Median 0751 803 803 496

Antalet underhållsbidragsansvariga föräldrar med eller fler barn alltför fåärtre
för tillfredsställande skattning andelen bidragsansvariga föräldrar inomatt en av

utanför bdf-systemet i varje underhållsbidragsklass skall kunna göras.resp.
Totalt har 18 000 föräldrar underhållsbidragsansvar för minst barn, 22%tre av
dessa nollbetalare tabellär 3.2.4.

Det genomsnittliga underhållsbidraget vid bidragsansvar för barn under 18ett
790år kr inommånad bdf-systemet medan det 1 072 kr månadvar per var per

utanför bdf-systemet. Hälften uha inom bdf-systemet betalar högst 803 krav
månad medan motsvarande siffra för uha utanför bdf-systemet 1 075 krärper
månad. Andelen uha betalar under bdf-nivån 74% för inomuha bdf-ärper som

medan endast 45% uha utanför bdf-systemet har lågasystemet av s..
underhållsbidrag.

De boföräldrar erhåller underhållsbidrag barn understigerettsom per som
bidragsförskottsnivån har i vissa fall möjlighet erhålla utfyllnadsbidragatt ett

skillnaden mellan bidragsförskottsnivånär och underhållsbidraget. Det ärsom
därför troligt utfyllnadsbidrag tillutgår åtminstone del de barnatt en av vars
bidragsansvariga förälder betalar underhållsbidraget direkt till boföräldern och
där underhållsbidraget lägre bdf-nivån. innebärär än Detta andelen bidrags-att
ansvariga föräldrar ingår i bdf-systemet i fall underskattat.så ärsom

De underhållsbidrag i tabell 3.2.8 för barntvå det genomsnittli-ärsom anges
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underhállsbidrag.olikabarnen kan haoch månad. De tvåbidraget barnperga
genomsnitt inom bdf-systemeti änUnderhållsbidraget barn lägreär utan-per

iunderhállsbidragbetalarbdf-systemet90% uha inomför. Drygt ett somav
bdf-utanför73% uhabdf-niván medanunderstigergenomsnitt barn avper

underhållsbidraggenomsnittligtunderhállsbidrag. Ettlågabetalar såsystemet
för minstbidragsförskottsniván innebärunderstigerbarn ettatt avsomper

bidragsförskottsnivån.underunderhållsbidragetliggerbarnen
bdf-utanförinom ochhyreslägenhet bådeboendeformenvanligaste ärDen

30% ihyreslägenhet och56% ibdf-systemet boruha inomAv egetsystemet.
%.3841%utanför bdf-systemetsiffror för uha ärMotsvarandehem. resp.

utanför bdf-systemetföräldrarUnderhållsbidragsansvarigaFigur 3.2.7

15%

HyreslägenhetEgethem
414%

Bostadsrätt
189%

bdf-systemetUnderhâllsbidragsansvariga föräldrar inom3.2.8Figur

Övrigt
4,2%:

hyreslägenhet
56.4%

Bostadsrätt
9,9%
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Andelen sammanboende bland uha utanför bdf-systemet 46%är större än
bland uha inom bdf-systemet 38%. och det faktum uha utanför bdf-Detta att

andelenhar det bättre ekonomiskt kan förklara den medstörresystemet eget
hem. Av uha inom bdf-systemet har 4% "övrigt boende" endast 2%men av

Övrigtuha utanför bdf-systemet. jordbruks-boende kan andelslägenhet,vara
fastighet, inneboende, tjänstebostad eller "barn 18 år" bor kvar iöver som
hemmet.

Sammanfattning: underhallsbidragsansvariga föräldrarna utanför bidrags-De
förskottssystemet har ekonomisk situation de inom bidragsför-bättre änen

lägre förskottssystemet. genomsnittliga antalet barn uha något uhaDet ärper
utanför för uha inom bdf-systemet. Underhållsbidragen högre iän är genom-
snitt utanför inom bdf-systemet, vilket delvis beror den bättre ekonomiskapåän
situation utanför bdf-systemet har.uhasom

Underhållsbidragsansvariga föräldrar jämfört3.2.4 med

övrig befolkning ochmed köns-samma

åldersfördelning

underhálIsbidragsansvariga föräldrarnajämförelsepopulation till de harEn
ämförelsepopulationenskapats och aldersfördelning. J baserasmed köns-samma

underhållsbidragsansvariga ingående i ochurval icke HINKpå ärett personer
föräldrar.lika populationen underhållsbidragsansvarigastor som

barn under 18 i jämförelsepopulationenAndelen ensamstående år ärutan
gäller andelen ensamstående27%, dvs. betydligt lägre för uha. Detta ävenän

med 18 tabell 3.2.l3. Andelen sammanboende därmed be-barn under år är
i populationen underhâllsbidragsan-tydligt högre i jämförelsepopulationen än

svariga 69 % 41%.föräldrar, mot
genomsnittliga nettoförmögenheten, kapital-jämförelsepopulationen denI är

underhållsbidrags-arbetsinkomsten högre i populationeninkomsten och änäven
ansvariga föräldrar tabell 3.2.9.
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Tabell 3.2.9 Genomsnittlig arbetsinkornst, nettoförmögenhet och kapitalinkomst
för underhållsbidragsansvariga föräldrar, bolöräldrar och respektive jämförelse-
population

Inkomst och Underhållsbidrags- Jämförelse- Boföräldrar Jämförelse-
förmögenhet ansvariga föräldrar population population

till uha till bof

Medelvärde
Arbetsinkornst kr 152 857 176 482 118 766 121 641
Arbetsinkomst
heltid kr 194 435 206 293 163 497 170 375

Kapitalinkomst kr 2 427 4 226 1 777 5 305
Nettoförmögenhet kr 128 072 311 469 113 847 310 416

Median
Nettofönnögenhet kr 4 286 187 327 15 846 200 471

Nettoförmögenhet familjevariabelär och alltså beroende hur familjenären av
I nettoförmögenhet ingår tillgångar fastigheter, fastigheterut.ser som men

tillhörande näringsverksamhet, finansiella tillgångar och skulder tabellernaetc.
3.2. 10 och 3.2.11. Sammanboende har därför i genomsnitt högre nettoför-en
mögenhet ensamstående. ämförelsepopulationenän J kan därför förväntas ha en
högre nettoförmögenhet i genomsnitt de underhållsbidragsansvarigaän för-
åldrarna.

3.2.Tabell 10 Underhållsbidragsansvariga föräldrars jämförelsepopulationensoch
tillgångar, skulder nettoförmögenhetoch privat, näring

Andel 25:e Medianen 75:eper- per-
% centilen centilen

Underhållsbidragsansvariga föräldrar
Tillgångar 77 45 305000 342 897 991
Skulder 84 71 047 205 739 466 488
Nettoförmögenhet 100 -51 589 4 286 268 234

Jämforelsepopulation till uha
Tillgångar 93 119 797 565 251 070 7971
Skulder 88 109 501669 293 489 457
Nettoñrmögenhet -5100 623 187 327 610 860
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i jämförelsepopulationentillgångar betydligt högreAndelen familjer med änär
ungefär lika 88%Andelen med skulder dockbland uha, 93 % 77%. är stor,mot

överstigerunderhållsbidragsansvariga föräldrarna84%. 25% deFörmot av
589 motsvarande andel jäm-skulderna tillgångarna med minst 51 kr. För av

minst 623 kr.skulderna tillgångarna med 5 Detförelsepopulationen överstiger
skulder överstiger tillgångarna medanfinns alltså bland uhastor varsen grupp

jämförelsepopulationen harijämförelsepopulationen.denna mindre Iärgrupp
860 Motsvarande andelnettoförmögenhet 610 kr.25 % familjerna överav en

tillgångar beräknadenettoförmögenhet 268 234 kr. Allauha har äröverav en
tillgångarna bestårvilket innebär den delentill marknadsvärdet, störstaatt av

bostadsrätt.hem och/elleregetav

jämförelsepopulationensUnderhållsbidragsansvariga föräldrars och3.2.1Tabell
1991. bostadsrätttillgångar 31 december Andel med hem,den etc., samteget

tillgångarmedianen för marknadsvärdet dessamedelvärdet och av

Median krAndel % Medelvärde kr

Underhållsbidragsansvariga Föräldrar
754 275 720 720hem 32Eget

49443 687 24Bostadsrätt 7
285 286 200 700Fritidsfastighet 11

29 808Finansiella tillgångar 91 66773
35 000Reala tillgångar 35 48 432

Övrigt 018 22 00014 33

Jämförelsepopulation till uha
757 610824 160Eget hem 48

900225 41Bostadsrätt 6 66
63515 302 586 194Fritidsfastighet

65 594748Finansiella tillgångar 89 142
53 432 40 000Reala tillgångar 46

Övrigt 454 40 0004922

vilket32% hemunderhållsbidragsansvariga föräldrarna har ärAv de eget en
hemfamiljer medjämförelsepopulationen 48%. För ärlägre andel iän eget

bidragsansvariga tör-för delägredet genomsnittliga marknadsvärdet något
160 kr.jämfört med 824 Enförjämförelsepopulationen, 745 275 kräldrarna än
11%, ochfritidsfastighet, 15%jämförelsepopulationen harandelstörre motav

Medianvärdetmarknadsvärde.i genomsnitt högrefritidsfastigheterna har något
jämförelsepo-ibetyder blanddock högre för uha vilketnågotär att personerna

fåtalvärde och endastfritidsfastighet med lågtpulationen har de flesta etten
jämförelsepopulationenifördelning markant änmed högt värde. Denna är mer
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bland uha. Liksom för övriga tillgångar andelenär med finansiellapersoner
tillgångar lägre bland uha i jämförelsepopulationen.än Tillgångarna har dess-

i genomsnitt lägre marknadsvärde. Bland uhautom med finansiella tillgång-ett
har 25% finansiella tillgångar marknadsvärde understiger 9 014 kr,ar vars

medan i jämförelsepopulationen har motsvarande andel tillgångar med mark-
nadsvärde understigande 20 304 kr.

Ovanstående tillgångar innefattar näringsverksamhet, 12 % de bidrags-av
ansvariga och 15% jämförelsepopulationen har nettoförmögenhet i näring.av
Andelen med underskott i näring 4% i bådaär Medanpersoner grupperna.
andelen med överskott lägre blandär uha, 8% respektive 12%. Förutom att en

andel i jämförelsepopulationenstörre har överskott harså de med överskott i
genomsnitt högre nettoförmögenhet, 887 671 kr 549 940 kr.moten

Den genomsnittliga inkomststandarden för jämförelsepopulationen 1,94,är
medianen 1,81, vilket högre för uha.är Av uha har 8%än inkomststandarden
under Endast 3% jämförelsepopulationen har så låg inkomststandardav
tabell 3.2.12.

3.2.12Tabell Underhållsbidragsansvariga föräldrars, boföräldrars respektiveoch
jämförelsepopulations inkomststandard. inomAndel resp. grupp

Inkomst- Underhålls- Jämförelse- Boföräldrar Jämförelse-
standard bidragsansvariga population population

föräldrar % till uha % % till bof %

-0,99 8 3 9 7
1,00-1,49 31 24 51 28
1,50-1,99 35 35 28 35
2,00-2,49 16 24 10 17
2,5- 10 15 2 13

Totalt % 100 100 100 100
Medelvärde 1,72 1,94 1,48 1,84
Medianvärde 1,67 1,81 1,48 1,74

Av uha har 39% inkomststandard under 1,50 medan endast 27%en av person-
i jämförelsepopulationen har låg inkomststandard. Hälftenså uha harerna av

inkomststandard under 1,67. Motsvarande siffra för jämförelsepopulationenen
1,81.är
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grupptillhörighet, boendefonnsocioekonomisk och3.2.13 Familjetyp,Tabell
boföräldrar respektiveunderhållsbidragsansvariga föräldrar, ochbidrag för

iförelsepopulation. Andel resp. grupp

Boföräldrar Jämförelse-Jämförelse-Underhålls-Grupp
populationbidragsansvarigapopulation
till bof %% till uha % %föräldrar

59 69 30Ensamstående totalt 31
8med barn 4 66Ensamstående 8

5147 29sammanboende med barn 28
4545Arbetare tj.män 48 47lägre0

15 2015 22Tj.män mellannivåpå
7tj.män 9 4Högre 6

32 26Förgymnasial utbildn. 36 26
2222 19Eftergymnasial utbildn. 15
13förvärvsarbetande 7 1l11

56 3735Boende i hyreslägenhet 52
47Boende i hem 49 3132eget

54 1712Med bostadsbidrag 20
95 20Med socialbidrag 18

5850 90Med barnbidrag 37

med hemoch andeleni hyreslägenhet lägreAndelen familjer bor är egetsom
andelenkan bero pájämförelsepopulationen bland uha. Dettahögre i än att

Sysselsättnings-jämförelsepopulationen.isammanboende med barn högreär
medmedan andelenjämförelsepopulationen bland uhagraden högre i änär so-

jämförelsepopulation-icialbidrag betydligt lägre. Endast 5%är av personerna
socialbidrag.erhållithar under året18% uha någon gångmot aven

i Sverigeandrai jämförelse medSammanfattningsvis kan sägas att personer
underhållsbidragsansvarigakönsfördelning deâlders- och harmed ensamma

ekonomisk situation.något sämre
underhâllsbidragsansvariga föräldrarna änärDe utsatt personer-gruppen mer

vid konjunkturnedgångarför arbetslöshetjämförelsepopulationen med riskina
ochandel högre tjänstemänlågutbildade och lägregrund andelstörreav en

mellannivå.tjänstemän på
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3.2.5 Boföräldrar jämfört övrig befolkning medmed

åldersfördelningköns- ochsamma

föräldrarna utred-På för de underhållsbidragsansvariga harsättsamma som
ningen åldersfördelningvalt jämförelsepopulation med köns- ochen samma

boföräldrarna.som
70%Andelen sammanboende betydligt i jämförelsepopulationen,är större mot

31% ochbland boföräldrarna. jämförelsepopulationen bor 37% i lägenhetI
3.2. 13.47 % i hem. Motsvarande siffror för bof 56% 31 % tabelläreget resp.

52%.Sysselsättningsgraden i jämförelsepopulationen, 61%högreär mot
bero under 18Detta kan på andelen föräldrar med hemmavarande barn åratt

60%betydligt högre 95% endastbland bof i jämförelsepopulationen,är än mot
i jämförelsepopulationen.

jämförelsepopulationen,Den genomsnittliga arbetsinkomsten högre iär
Även den121 641 kr 118 766 vid jämförelse mellan heltidsarbetandekr. ärmot

krgenomsnittliga arbetsinkomsten i jämförelsepopulationen, 170 375högre mot
medan163 ungefär densamma497 kr. Andelen arbetare och lägre tjänstemän är

Andelenförvärvsarbetande jämförelsepopulationen.andelen högre inågotär
bof, 25%blandövriga dvs. studerande, hemarbetande däremot högreäretc.,,

Bof bidrag:15% socialbidrag, 20% 9%. haroch andelen medävenmot mot
utsträckningsocialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag i änstörreetc., personerna

genomsnittligai jämförelsepopulationen 3.2.l3. detta dentabell Trots är
ijämförelsepopulationenförinkomststandarden lägre bland bof än personerna

1,50 medan endast3.2. bof 60% inkomststandard undertabell 12. Av har en
inkomststandard.35% jämförelsepopulationen har lågsåav

lägre blandkapitalinkomstengenomsnittliga nettoförmögenheten och ärDen
genomsnittliga nettoförmögenhetenijämförelsepopulationen. ärbof Denän

nettoförmögenhet på50%respektive 310 416 kr. bof har113 847 kr Av en
jämförelsepopulationensiffra för ärmotsvarandehögst 15 846 kr medan

305för bof och 5l 777 krgenomsnittliga kapitalinkomsten200 471 kr. ärDen
tabell 3.2.9.jämförelsepopulationenkr för
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1991.3.2.14 Tillgångar 31 december Andel boföräldrarTabell den och personer
i jämförelsepopulationen har hem, bostadsrätt medelvärdeteget etc. samtsom

tillgångaroch medianen för marknadsvärdet dessaav

Andel Medelvärde kr Median kr

Boföräldrar
253 638 000Eget hem 32 675

Bostadsrätt 49 0994 79 109
Fritidsfastighet 215 13010 268 069
Finansiella tillgångar 28 13383 64 497
Reala tillgångar 32 75028 42 260
Övrigt 05917 28 222 16

Jämförelsepopulation till bof
Eget hem 46 839 892 731 200
Bostadsrätt 5734 62 23 464
Fritidsfastighet 355 257 24513 286
Finansiella tillgångar 155 816 69 03689
Reala tillgångar 54 4542 837 000
Övrigt 50 35 50020 191

Andelen familjer fritidsfastighet finansiella tillgångarmed hem, äreget resp.
jämförelsepopulationen.betydligt lägre bland bof i Bland dem harän som

tillgångar betydligt förmarknadsvärdet dessa tillgångar lägre i genomsnittär av
bof för jämförelsepopulationen. Förmögenheten gäller familjens sammanlag-än
da förmögenhet och sammanboende har därför i genomsnitt högrepersoner
nettoförmögenhet ensamboende. Eftersom andelen ensamstående myck-är såän

bof i jämförelsepopulationen detta bidragan-högre bland kan starktänet var en
de orsak till skillnaden i förmögenhet.

situationen förSammanfattningsvis kan den ekonomiska boföräldrar-sägas att
betydligt för övriga i Sverige med köns- ochär sämre änna sammapersoner

åldersfördelning. gäller såväl förmögenhet inkomster. Fler boför-Detta som
äldrar ensamstående och lågutbildade och alla har hemmavarande barn,är
vilket bidrar ekonomiska situationen.till den sämre

Underhållsbidragsansvariga3.2.6 föräldrar och
boföräldrar

genomsnittliga bland bof, 39,2Den åldern något högre bland uha änär mot
37,1 Andelen ensamstående lägre, 59 % 69% tabell 32.13. An-år. är mot
delen högre tjänstemän tjänstemän mellannivå högre blandoch andelen är
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förvärvsarbetande 11% ibådaandelenuha 21% 19% medan ärmot grupper-
genomsnitt-68% 52%.bland uha, DenSysselsättningsgraden högreär motna.

118 766 kr,152 857 krliga arbetsinkomsten därför också högre,är mot men
genomsnittlig arbets-uha högrejämförelse mellan heltidsanställda harvidäven

163 497 kr.inkomst 194 435 krår, resp.per

boföräldrarunderhållsbidragsansvariga föräldrar,Figur 3.2.9 Sysselsättning bland
befolkningen 18 åroch över

80

70I

6OI

5OI

- anställd

E Deltid, %1-49

Deltid, 50-89%

E Heltidz
befolkningenbof Vuxnauha

128 072för bof,för uhahögre ännettotörmögenhetengenomsnittliga ärDen
och intefamiljensnettoförmögenhetEftersomkr.respektive 113 847kr anger

andelstörrelogisk konsekvensdettaförmögenhetenskildes är attden enaven
förlägresocialbidrag någotärmedAndelenensamstående.uhabof äränav
förlägremycketbostadsbidrag ärmedAndelen20%.18%bof,föruha än mot

barnhemmavarandebof haralladelvis beror54% vilket20 %uha, attmot ,
alla uha.intemen
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Figur 3.2.10 Familjesituationen för underhállsbidragsansvariga föräldrar, boför-
åldrar befolkningenoch 18 åröver
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Den vanligaste boendeformen lägenhet. Av uha bor %är 52 i hyreslägenhet,
12% i bostadsrätt och 32% i hem. B0f:s boende skiljer sig inte nämnvärteget
från uhazs, 56% bor i hyreslägenhet, 12% i bostadsrätt och 31% i hemeget
figurerna 3.2.1l och 3.2.12. Av uha har 4% övrigt boende endast 1%men av
bof. En del detta övriga boendet kan "jordbruksfastighet" eftersom 2%av vara

uha arbetar inom näringsgrenen: jordbruk, skogsbruk fiske.och Endastav
0,6% bof arbetar inom denna näringsgren.av

Figur 3.2.1l Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter boende

Hyreslägenhet
52,0%
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Figur 3.2.12 Boföräldrar efter boende

Hyreslägenhet
55,5%

bland bof, 1,72genomsnittliga inkomststandarden bland uha högreDen är än
1,48, medan hälften1,48. Hälften bof har inkomststandard underenresp. av

uha inkomststandard under 1,67 tabell 3.2.12. Som framgårde har avav en
mellan 1,00figur hälften bof inkomststandard pånedanstående har över av en

inkomstensiffra för 30%. den disponiblaoch 1,50. Motsvarande uha Iär ca
lnkomststandardenbidragsförskott och socialbidrag.ingår underhållsbidrag, är

bof, tillskottför 39 % uha och 60 %alltså ganska låg under 1,50 trotsav av
bidragsförskott och socialbidrag.av ev.

bofor-underhållsbidragsansvariga föräldrar,Figur 3.2.l3 Inkomststandarden hos
18äldrar och befolkningen åröver
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30-
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2,5-2,991,50-1,991,00

3,002,00-2,491,00-1,49
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Sammanfattningsvis kan de underhållsbidragsansvarigasägas föräldrarna haratt
bättre ekonomisk situation boföräldrarna hänsyn tillän även tar atten om man

uha betalar underhållsbidrag medan bof underhållsbidrag eller bi-mottager
dragsförskott.

Inom båda finns "fattiga" föräldrar, dvs. den disponibla inkomstengrupperna
lägre socialbidragsnormen, hälftenär än och boföräldrarna disponibelharav en

inkomst bidragsnormen. den disponibla inkomstenöver I ingår social-strax
bidrag och övriga sociala ersättningar vilket innebär sociala ersätt-att trots
ningar har dessa föräldrar dålig ekonomisk situation.en

De ekonomiskt föräldrarna karakteriseras de ensamstående,ärattsvaga av
har låg inkomst och försörjningsansvar för barn under 18 år. Denna grupp av
föräldrar också de drabbas vid konjunkturnedgångarär på grundvärstsom av

ide utsträckning lågutbildade och arbetare eller tjänstemän.är lägreatt stor

3.3 Underhâllsbidragsansvariga föräldrar

inom bidragsförskottssystemet
3.3.1 Underhållsbidragsansvariga föräldrar med ellerett

flera inom bidragsförskottssystemetbarn

Enligt RFV:s register 180 817 föräldrar underhålls-bosatta i Sverigevar
bidragsansvariga för den 31264 285 barn inom bidragsförskottssystemet de-
cember 1991. Till utomlandsdetta kommer 15 670 föräldrar bosatta med un-

inomderhållsbidragsansvar för 20 427 barn bosatta i Sverige. barnen bi-Av
dragsförskottssystemet Underhållsbidrags-har % förälder7 bosatt utomlands.en

bdf-SyStem-ansvariga föräldrar bosatta utomlands 8,7% alla uha inomutgör av
et.

Underhållsbidragsansvariga föräldrar bosatta utomlands har barnfärrenågot
i genomsnitt uha. Genomsnittligt antal barn uha bosatta utomlands ärper per
1,3 barn och uha bosatta i Sverige 1,5 barn. underhållsbidragDet uhaper som
bosatta utomlands skall betala i genomsnitt 346 kr barn.är Detta är ettper
något lägre underhållsbidrag barn uha bosatta i Sverige skall betala 445änper
kr barn och månad. Under 1991 debiterades uha bosatta utomlands ettper
belopp 80 miljonerpå kronor och uha bosatta i Sverige 1 307 miljoner kronor
för förskotterade underhållsbidrag. debiteratAv belopp betalar uha bosatta
utomlands 44% och uha bosatta i Sverige 77%. Det genomsnittliga utgående
bidragsförskottet barn och månad högre för barnär något med förälderper
bosatt utomlands för barn med förälder bosatt i Sverige,än 1 061 014kr 1mot
kr barn och månad.per
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föräldrarnasunderhållsbidragsansvarigabeskrivningen deVid den fortsatta av
utomlands.situation ingår uha bosatta

efterUnderhállsbidragsansvariga i Sverige antalföräldrar bosatta3.3.1Tabell
inom bidragsförskottssystemetbarn

Antal Andel barnuha Andel uha barnAntalAntalet barn
%%uhaper

44,2764,70 116 993116 9931
36,6796 90448 452 26,802
13,7036 20412 068 6,673

288 3,89572 1,42 1024
805 1,06561 0,31 25
768 0,29128 0,076

0,120,02 323437-11

285 100,00264Totalt 180 817 99,99

barnhögst bland uha medunderhâllsbidraget barngenomsnittliga ärDet ettper
genomsnittligabidragsansvarig för. Detoch lägre fler barn uha är samman-

högst förbidragsansvarig föralla barn uha ärlagda underhållsbidraget for är
ochbland uha med två barnnollbetalare lägstAndelenmed barn. äruha tre

3.3.2.bdf-systemet tabellbarn inombland uha med 4-11högst
inkom-pensionsgrundandeinkomst denutredningen har uha:s ärDet påmått

deklareradebaserad deninkomsten påPGI. pensionsgrundande ärDensten
enbart harförvärvsarbete. Eninkomsten anställning och annat person somav

pensionsgrundande inkomsten ärpension PGl noll. Denhar därför ären som
dekla-1991. Om den32 200 kr underminus basbeloppdeklarerad inkomst ett

pensionsgrundande inkomstenbasbelopp deninkomsten lägre än ärrerade är ett
209 300 kr. Mandvs. högst6,5 basbeloppet,högst gångernoll. PGI kan vara

deklarerade inkomstengenomsnittligadärför inte beräkna den attkan genom
pensionsgrundande inkomsten.genomsnittligabasbeloppet till dentilllägga

situation.ekonomiskaindikator uha:sPGl bra påDäremot är en
ochmed barnbland uhafastställt till noll lägstuha med PGIAndelen är ett

PGlGenomsnittligunderhållsbidragsansvarig för.fler barn uha ärhögre per
barnbland uha med tvåoch högstmed minst fyra barnbland uhauha lägstär

bdf-systemet.inom
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Tabell 3.3.2 Antal barn, genomsnittligt underhållsbidrag, genomsnittlig PGI och andelen noll-
betalare, uha PGI fastställtmed till noll och andelen kvinnor bland underhállsbidragsansvariga
Föräldrar med 4-11två,ett, bamtre resp.

Antal Antal barn Underhálls- Underhålls- Andel noll- PGI Andel med Andel
bam bidrag bidrag betalare PGI0 kvinnorper

barnper
uha kr/ månad kr/ månad % % %

l 116 993 520 520 24,8 108 663 9,8 16,2
2 96 904 863 431 21,4 110 216 9,9 10,4
3 36 204 988 329 22,7 104 274 12,4 6,7
4-11 14 184 911 212 28,0 90 842 16,8 4,5

Totalt 264 285 650 445 23,8 351108 10,1 13,8

Andelen underhållsbidragsansvariga kvinnor 13,8%.är Den andelenstörsta
kvinnor finns bland uha med barn. Andelen kvinnor med antalet barnett avtar
inom bdf-systemet. Endast 4,5 % uha med minst fyra barn inom bdf-systemetav

kvinnor.är
De flesta uha anställda.är Endast 4,5% egenföretagare.är Det finns dock en

andel egenföretagarestörre bland uha med barnmånga med få barn inomän
bdf-systemet.

tillDe barnen utgående bidragsförskotten i december 1991 totalt 268var
miljoner kronor, dvs. i genomsnitt 1 014 kronor barn. De underhállsbi-per
dragsansvariga föräldrarna debiterades totalt 117,5 miljoner kronor för för-
skotterade underhállsbidrag under månad. Uha skall alltså betala 44%samma

de utgående bidragsförskotten.av
Under 1991 debiterades uha totalt 1 307 miljoner kronor för förskotterade

underhållsbidrag. Drygt hälften detta belopp 53% debiterades uha med ettav
barn.
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bidragsförskottdebiterade belopp, utgåendeTabell 3.3.3 Andel egenföretagare och anställda samt
föräldrar 4-11 barnbdf för underhållsbidragsansvariga med två,och inbetalt belopp ett, tre resp.

in-Utgående Totalt debi- TotaltAntal barn Andel Andel Debiterat beloppegen-
betalt be-bdf i beloppuha företagare anställda i december 1991 teratper
beloppdec. 1991 19911991
kr93 kr kr kr95

579 567 502693 16460 815 617 118 673 310 6914,4 80,11
285 456 436 332 941 304765 624 97 087 7732 4,7 80,1 41

757 87 855 990149 170 126 3705,2 77,2 11 911 116 373
159 285757 105,9 876 217 31 97470,6 3 009 944 144-11

524 081523 983 784 1306 981 944 10104,5 79,7 117 044 267Totalt

inom bdf-systemet har denUnderhållsbidragsansvariga föräldrar med barnett
beloppdebiterat och uhabetalningsgraden inbetalat belopp ihögsta procent av

77% det debiterade be-Totalt betalar föräldrarnamed barn den lägsta.4-11 av
med barn 32%.barn betalar 84% och uha 4-11Uha medloppet. ett

inom bdf-sys-bidragsansvariga för barntredjedelar uhaNästan två är ettav
dennabeskrivningen har därför koncentrerats påstatistiskaDentemet. grupp.

Underhållsbidragsansvariga föräldrar med3.3.2 ett

barn

bidragsansvariga för65 %underhållsbidragsansvariga föräldrarnadeAv ettvar
bidragsförskottssystemet.44% alla barn inombarn. Barnen utgör av

10,8medelåldermedelåldern 38,7 Barnens ärBland uha med barn år.ärett
föräldern 15 år och36,9boföräldrarnas medelålder år. Den äroch ärår yngste

65 Drygtföräldrar under 18 och 477 år.86 Totalt 45 år överden äldste år. är
54,9% barnenhälften ärunder 40 och drygthälften 53,3% uha årär avav

3.3.4.under 12 tabellår
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3.3.4 Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter ålder och barnetsTabell egen
ålder. Antal och barnuha

ålderUhazs ålder Barnets
Antal uha Andel13-18 år 19 år0-6 år 7-12 år

uha
%

279 0,215-19 279år
17 027 14,62120-29 år 14 333 2 673

38,563 45 024027 19 608 14 32630-39 år 11
37,8546 082 682 44 27640-49 2 966 10 30år

015 7,750-59 507 986 6 308 214 9år 1
895 0,8658 2647 16460-64 år

358 477 0,489 1165 år 19-
10051 753 996 116 993Antal bam 29 178 35 066

% 44,2 0,9 100Andel barn 24,9 30

bdf-systemet beloppdebiterades med barn inom påUnder 1991 uha ettett
underhállsbidrag, dvs. i genomsnittför förskotterade691,7 miljoner kronor

bidragsansvariga föräldrarna116 993 är912 uha och Av de5 kr år. enper
underhállsbidragskall betala90% uhafjärdedel nollbetalare. Drygt ettav

underhállsbidrag fast-2,9% harbidragsförskottsnivån. Endastunderstigande
till bidragsförskottsnivân.ställt

underhållsbidragsansvariga föräldernsRelationen3.3.5 mellan denTabell
PGI underhållsbidragoch

uha Andel uhaAntalUnderhållsbidrag kr/månadPGI
%074-072 073 10 1-1 1

440 105 320 115 970 039 1110
56 33081 1802 880 3 1891-29 999

672 7115 183 8859 4 51530 000-59 999 3
914 12237 261 135 017 8 39960 000-89 999

565 513 19553 22652 743000-119 999 4 1690
192 20849 945 23308 18 090120 000-149 999 3

085 15 198 13652797 664 1150 000-179 999 1 11
15 734 13789 2 394507 044180 000-209 300 1 11

1005 933 116 9933 387Antal uha 28 990 78 683
5 1003Andel uha % 25 67
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PGI fastställt tillAndelen nollbetalare minskar med stigande PGI. Av uha med
PGI 180 000noll 52% nollbetalare. Medan 10% uha med kr noll-är över ärav

betalare. femtedel PGI 180 000 kr har fastställt under-En uha med över ettav
hällsbidrag lika bdf-nivän.eller medöver

årsin-tiondel uha har PGI fastställd till noll, dvs. de har antingenEn av en en
anställning eller förvärvsarbete lägre 32 200 kr.komst är änannatav som

Totalt 25% nollbetalare. 21% dessa nollbetalare PGI fastställtFörär ärca av
31% PGI under 30 000 kr tabell 3.3.5.till noll och har påen

underhällsbidrag 0,39, dvs. andelen uha medKorrelationen mellan PGI och är
för PGIunderhållsbidrag för uha med hög PGI uha med laghögt änär större

underhållsbidrag bland uha med låg PGIoch andelen uha med lågt är större än
korrelationen intebland uha med hög PGI. Anledningen till högreär är attatt

underhâllsbidragets ochandra faktorer uhazs inkomst påverkar storlekän att
ålderspensionä-inte alltid uhazs inkomst, för förtids- ochPGI motsvarar t.ex.

underhällsbidragets storlek boför-faktor har inverkan påEn ärstorrer. som en
inkomst.älderns

siffrabidragsansvariga 65 eller äldre, motsvarandede 477 ärAv var personer
0,1%.boföräldrarna 114 0,4%for var personer resp.

i genomsnitt högre PGI boföräldrarna,bidragsansvariga föräldrarna harDe än
108 663 kr 94 652 kr.resp.

PGIUnderhållsbidragsamvariga PGI i förhållande till boföräldernsTabell 3.3.6 förälderns

Underhållsbidrags- Boförälder
ansvarig förälder

PGI Antal Andel150 000-60 000- 90 000- 120 000-0 30 000-l-
uha uha999 149 999 209 30029 999 59 999 89 999 119

%

9,8D 455 2 396 295 313 11 440729 878 2 374 1 1l 1
5,4568 438 794 781 6 330999 572 813 l 364 11-29

30 256 335 8 672 7,4593 260 691 818 1 1000-59 999 719 l l 1
049 2 381 13 914 11,9571 3 206 2 944 260 000-89 999 943 820 1

5135 053 3 375 22 19,22 636 991 777 390 000-119 999 1 369 1 312 4
560 850 19,85 561 5 995 3 2 23 192999 352 177 2 697120 000-149 1 1

154 15546 122 2 208 2 198 13150 999 739 732 697 3 4000-179 1
645 2 815 15 734 13,4573 3 280 4 109 2180 000-209 300 680 632 1

116 993 100Antal bof 28 599 16 860 17 0048 099 6 716 13 702 26 013
14,4 14,6 100Andel bof % 6,9 5,7 11,7 22,2 24,4
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Över deklarerade in-PGI under 120 000 kr, dvs. denhälften uha harav en
12 683anställning förvärvsarbete under 152 200 krkomsten och ärannatav

70% bof PGI under 120 000 kr. Den bi-kr månad. Medan drygt haravper
boföräldern. endastdragsansvariga föräldern har i regel högre inkomst Iän

bof tabellPGI noll uha lägre PGI36% fallen där uha har högre harän änav
3.3.7.

PGI bland uha medbof PGI lägre bland uha med lågAntalet med hög änär
uhazs PGIfinns alltså positiv korrelation mellanhög PGI och Dettvärtom. en

bof:s PGI.bof:s PGI. högre PGI uha har desto högreoch Ju är
överskott och bof:s överskott. EttUnderhållsbidraget bestäms utifrån uha:s

bof:still uhazs PGIunderhållsbidrag alltså inte enbart relateratlågt ävenär utan
hälftenunderhållsbidragetlika för de blirPGI. Om överskotten tvåär parterna

behov underhåll.barnets avav
bidragsansvarigesmellan denmellan underhållsbidraget och kvotenRelationen

nedanstående tabell. Omoch bof:s PGI framgårPGI och uhazs avsumman av
nedanståendeinte beräknas.bof:s PGI noll kan kvoten Ibåde uhazs och är

553kvarvarande 105 uhadärför inte uha med PGI noll. Avberäkningar ingår
boföräldernsbetydligt mindre18,6% PGI nollhar än änär större menen som

tör-mindre hälften 40%mellan 0,01 och 0,4. NågotPGI, PGI-kvot än av
betydligt högre PGIPGI, medan 41 % uha haräldrarna har ungefär lika hög av

bof.än
0,67.PGI-kvotenPGI 90 000 kr 45 000 krOm uhazs och bof:s är ärresp.

skall betalaför övrigt lika, uha tvåinnebär, förhållandenaDetta är att caom
och bof:s PGI nollOm uhazs PGI 80 000 kr ärtredjedelar barnets behov. ärav

behovunderhållsbidraget hela barnetsmedförblir kvoten Detta motsvararatt
underhållsbidragSättet beräknaöverskottet tillräckligt göruhazs är stort. attom

högEftersom bof ofta harinkomst.detta inte i proportion till uhazsståratt
överskott ochblir mellan uhazsinkomst uha har hög inkomst kvotennär sum-

fastställda underhålls-i fall låg och detuhazs och bof:s överskott mångaman av
kvotdelningsmetoden uhablir därmed lågt. konsekvens ärbidraget En attav

bof har låggrundunderhållsbidragmed låg inkomst betalar högt attett av
underhållsbidrag grundbetalar lågt påinkomst medan uha med hög inkomst ett

själv harinte inkomsten i sigbof inkomst. alltsåhar hög Det äratt somav
endastinkomst. gälleroch bof:s Dettabetydelse relationen mellan uhazsutan

maximeratUnderhållsbidraget i dagtillräckligtuha:s överskott ärär stort.om
minus 300 kr.till uhars överskott
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Tabell 3.3.7 Relationen underhållsbidrags-mellan underhållsbidraget och kvoten mellan den
PGIansvariges PGI underhållsbidragsansvariges boförälderns sammanlagdaoch den och

Antal uha Andel uhaPGI-kvot Underhållsbidrag kr/månad
%0 1-1 072 073 074-1 1

,01-0,20 666 4,42 106 2 382 52 126 4
,20-0,40 5 265 953 14,2496 9 030 162 14
,40-0,50 587 715 17,74 323 13 418 387 18
,50-O,6O 3 17 640 22,4781 792 776 1 291 23

29,7,60-0,80 4 476 22 916 324 2 622 31 3381
,80-1,00 2 8 575 241 11,6838 106 722 12

Antal 553uha 23 73 644 276 5 613 105 100020 3
Andel uha % 5,321,8 69,8 3,1 100

i fall uha harPGI-kvoten desto högre underhållsbidraget deJu större är är utom
överstigande bidragsför-lågt Andelen uha underhållsbidragöverskott. medett

PGIbland uha medskottsnivån lägst bland uha med låg PGI-kvot och högstär
motsvarande bdf-under underhållsbidragDetta gäller uha medävenstrax

harnollbetalarenivån och underhållsbidrag mellan l kr och 1 072 kr. Endast
awikande mönster.

3.3.3 Nollbetalare

fastställt tillunderhållsbidragbidragsansvarige harNollbetalare denär ettsom
barnFöräldrar med flerinte fastställt. ännoll eller där underhållsbidraget är ett
nollunderhållsbidragen för alla barnen ärbdf-systemet nollbetalareinom är om

noll intetill barnunderhållsbidrag äreller inte fastställda. Om uhazs ett men
bland nollbetalarna.ingår inte föräldernnoll för barnannat

avsnitten000 föräldrartill 461991 uppskattasAntalet nollbetalare under
bådeföräldrarbidragsansvariga19% alla3.5.1.3.2.2 och Detta motsvarar av

bidragsförskottssystemet.inom och utanför
bidragsan-övrigaförhållande tillinkomststandard ilågNollbetalarna har en

nollbe-1,40 förinkomststandardengenomsnittliga ärsvariga föräldrar. Den
harnollbetalarnafemtedel1,72.för alla uha EnMedan den totalt ärtalare. av

inkomststandard över4% harochmindreinkomststandard änär ett ensomen
2,50.
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3.3.8Tabell Nollbetalare efter inkomststandard

Inkomststandard Andel % Kummulativ andel %

-l,0 20 20
1,0-l,49 35 55
l,5-1,99 33 88
2,0-2,49 8 96
2,5- 4 100

Antal uha 46 000

nollbetalarna for bidragsansvariga föräldrar.Av 75% 86% allaär män mot
Andelen sammanboende barn under 18 lägre för nollbetalareår någotärutan

för övriga uha, 7% 13%, och andelen sammanboende med barn underän mot
18 högre, 38% 28%. Andelen ensamstående barn under 18år något mot utan

lägre, 47% 51%, och andelen ensamstående med barn under 18år någotär mot
ungefär lika, 8%.år

sysselsättning 42% tjänstemän, 8% mellan-Vad gäller arbetare eller lägreär
tjänstemän, 4% högre tjänstemän 24% förvärvsarbetande och 23% har

,
"övrig" sysselsättning t.ex. företagare, jordbrukare.egen

nollbetalare den 31 december 1991 inom bidragsförskottssystemetAntalet
000 föräldrar avsnitt 3.5.1. Av dessa 80% 7%uppskattas till 50 män,är

under 18 37% sammanboende med barn under 18sammanboende barn år,utan
medunder 18 och 10% ensamstående barn46% ensamstående barn årår, utan

35,5genomsnittliga åldern år.under 18 år. Den är
heltid, genomsnittligai genomsnitt 43% denSysselsättningsgraden är av

552 kr.genomsnittliga kapitalinkomsten 1arbetsinkomsten 89 661 kr och den
arbetsinkomst under 90 000 kr år.Hälften uha har perenav

underhållsbidragsansvariga föräldrar nollbe-43 030Enligt RFV:s statistik var
överskattas alltså med1991. Antalet nollbetalaretalare den 31 december ca

0007 personer.
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bidragsförskottssystemetinom3.3.9 efter barnTabell Nollbetalare antal

GenomsnittligAndelAndel uhaAntal Antal noll- Andel noll-bam
kvinnor PGIbetalare inom allauha betalare avper

nollbetalareresp. grupp
%% %

175732925 6728 9901
70 23024 222110 3712

39516 646743 2323
58 501122926 284-11

59026 71100Totalt 2443 030

alladvs. 25%för barn,bidragsansvariga28 990nollbetalarnaAv är ett av
67% allaochbidragsförskottssystemetmed barn inombidragsansvariga ett av

bidragsförskottssystemet.nollbetalare inom
29% kvinnor.bidragsförskottssystemetinom ärmed barnAv nollbetalarna ett

10 Denför barnen år.medelåldern36,9 ochmedelålder årNollbetalarnas är
underhållsbidragför förskotteradeskuldengenomsnittliga kvarstående var

preskribera-genomsnittliga skuld1992 och den058 kr den 31 december1 som
underhålls-förskotteradefördebiterade beloppet1992 70 kr. Detunderdes var
avbetalninggällaDebiteringen kangenomsnitt 312 kr.iunder 1991bidrag var

tidigarealltsånollbetalarna harunderhållsbidragsskuld. delEntidigare av
icke-nollbetalare.varit

44% PGIharbidragsförskottssystemetinommed barnnollbetalarnaAv ett en
förvärvs-anställning ochårsinkomstdvs.60 000 kr,lägre annatänär avsom

85 föräldrarPGI nollnollbetalarna med är92 200 kr. Avunderstigandearbete
under 19 år.140 föräldrarålderspensionärer och
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Tabell 3.3.l0 Nollbetalare inommed barn bidragsförskottssystemet efterett ålder och PGI

Uhars PGI Underhållsbidragsansvarigas Antal uha Andel uha Andel
ålder kvinnor
15-19 år 20-49 år 50 år- % %

0 140 5 373 457 5 970 20,6 23,5
1-29 999 34 2 683 163 2 880 9,9 30,8
30 000-59 999 22 3 625 212 8593 13,3 43,4
60 000-89 999 17 2 716 284 5 017 17,3 47,2
90 000-119 999 9 4 323 320 6524 16,0 30,5
120 000-209 300 2 6 377 432 6 612 22,8 25,3

Antal uha 224 26 898 1 868 28 990 100 29,0
Andel uha % 0,8 92,8 6,4 100
Andel kvinnor % 6,3 30,2 14,1 29,0

jämförelseEn mellan nollbetalare och icke-nollbetalare visar nollbetalarnaatt
något iär genomsnitt, 36,9 år 39,3 barnår. Deras något iärmotyngre yngre

genomsnitt 10 år 11 år och den pensionsgrundande inkomsten någotmot är
lägre i genomsnitt 73 175 kr 120 366 kr. Andelen bidragsansvarigamot
föräldrar med PGI noll högre bland nollbetalarnaär 21 % 6% och ävenmot
andelen kvinnor 29% 12%.mot

Underhållsbidraget för nollbetalarna i 19% fallen fastställtär före 1985,av
dvs. för 6 år sedan. Medan förän icke-nollbetalarna gäller detta endast niomer
fall 0,01%. För 35% nollbetalarnas barn har bidragsförskott iutgåttav mer

år. Motsvarande siffra förän barnen till icke-nollbetalare 48%. Bidrags-ärsex
förskottet började löpa under 1991 för 21 % nollbetalarnas barn medan dettaav
gällde endast % icke-nollbetalarnas7 barn. bidragsförskottetAtt började löpaav
under 1991 indikation underhållsbidragetär noll grundär påatt atten av
inget underhållsbidrag fastställts. En del dessa nollbetalare kan därförav nya
förväntas endast nollbetalare under kortare period, dvs. underhålls-vara en
bidraget kommer fastställas till noll.änatt annat

3.3.4 Preskriberade skulder

underhållsbidragsansvarigaDe föräldrarnas sammanlagda skuld för förskottera-
de underhållsbidrag 990 miljoner kronor den 31 december 1992. Undervar
1992 preskriberades 71,6 miljoner kronor i skulder för förskotterade under-
hållsbidrag gällande uha med löpande underhållsbidrag ingick i bidrags-som
förskottssystemet den 31 december 1991 avsnitt 3.5.2. De flesta föräldrarna
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ingentio hartid. Sexangiveninomunderhållsbidragenfastställdadebetalar av
underskuld året.ingenpreskriberasföräldrarhundranittiofyraförskuld och av

kvarståendemedunderhållsbidragsansvariga föräldrar3.3.11 AndelTabell
december31skuld denkvarståendetotalpreskriberad skuldskuld, med samt

1992underpreskriberad skuld1992 och

PreskriberadKvarstående skulduha medAndelAndel uha medAntal barn
skuld 1992decemberden 31preskriberadkvarståendeuhaper

skuld 1992skuld
krkr%95

722 72330319 8003784,636l
275 69226069388 3496,6452
584 84310914 2071639,6533

9444 06458 668 26814,1574-11

648 20271251 3449895,7Totalt 40

preskriberadegenomsnittligaoch denskuldpreskriberaduha medAndelen
påbidragsansvarig för,uhabarn ärmed antaletuha ökarskulden menper

stårså mångabdf-systemet ärbarn inommed endastuhaantaletgrund ettattav
preskriberas.skuld40% denföruha överdessa somav

bidragsansvarigaföri skuldermiljoner31preskriberades1992Under ca
innebärDetbidragsförskottssystemet.inombarnmed genom-föräldrar enett

bidrags-meduha4,6%Endastuha.263 krskuldpreskriberad påsnittlig avper
genomsnittligaunder året. Denskuldpreskriberadbarn harför ettansvar

683 kr5därför hög,skuldpreskriberad ärmeduhapreskriberade skulden per
noll,tillfastställtPGI39%skuld harpreskriberadmedAv uhaunder året. en
elleranställningårsinkomst000 kr60understigerPGI65,8% har avsomen

200 kr.under 92förvärvsarbeteannat
2,7%anställning harmedföräldrarnaunderhállsbidragsansvariga endeAv

skuldpreskriberad9,9%haregenföretagarnaochpreskriberad skuld enav
preskri-harföretagochanställningmed bådeBidragsansvariga egetunder året.
angivitsyrkesstatusingendärmedanfallen5,7%skuld iberad gruppenav

14,3%isaknas haruppgiftvilkaföroch uhahemarbetande avstuderande,
blandunderrepresenteradeanställningmed ärUhaskuld.preskriberadfallen
underskuldenpreskriberadeenskildaskuld. Den störstapreskriberadmeduha

764 kr.1992 40var
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Tabell 3.3.l2 Underhállsbidragsansvariga föräldrar totalt och med skuld som
preskriberades under 1992 efter yrkesstatus. Vid bidragsansvar för barnett

Yrkesstatus Antal uha Andel uha Andel Antal uha Andel uha
kvinnor med preskri- med preskri-

berad skuld berad skuld
% % %

Anställd 93 667 80,1 17,0 5452 2,7
Egenföretagare 5 116 2,4 4,2 508 9,9
Anställd och 2 824 4,4 8,5 160 5,7

företagareegen
angivet 15 386 13,2 16,5 2 193 14,3

Totalt 116 993 100 16,2 5 406 4,6

Den genomsnittliga preskriberade skulden anställd 135 kr.är Den högstaper
genomsnittliga preskriberade skulden har den där yrkesstatus är note-grupp
rad, 909 kr. Andelen kvinnor har preskriberad skuld mycket liten.ärsom en
Kvinnorna underrepresenteradeär i uha med preskriberad skuld undergruppen
âret. Trots 16% de underhállsbidragsansvarigaatt föräldrarna kvinnorärav

deutgör endast 3,2% uha med preskriberad skuld.av

Tabell 3.25.13 Genomsnittlig preskriberad skuld, kvarstående skuld och underhålls-
bidrag uhb andelen kvinnorsamt med preskriberad skuld och andelen uha med
PGI under 60 000 kr för anställda, egenföretagare Vid bidragsansvar företc. ett
barn

Yrkesstatus Andel kvin- Genom- Genom- Andel Genomsnitt-
uha snittlig nittligt med PGI lig kvarstå-nor av

med preskri- preskri- uhb 60 000 ende skuld
berad skuld berad

skuld
% kr kr/ man. % kr

Anställd 3,5 135 557 11,7 2 782
Egenföretagare 0,4 616 477 49,5 5 280
Anställd och 1,9 338 488 20,8 3 801
egenföretagare

angivet 3,6 909 311 80,5 5 199
Totalt 3,2 263 520 22,6 3 234
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yrkes-angivenmedbland uhalägstunderhållsbidraget ärgenomsnittligaDet
medAndelenanställda.bland deoch högstetc.pensionärerstuderande,status

angivits. Denyrkesstatusuha därblandhög60 000 krunder ärPGI gruppen
denmedanegenföretagarnablandhögstskuldenkvarstående ärgenomsnittliga

studerandeblandhögstskulden etc.preskriberade ärgenomsnittliga

för under-skuldpreskriberadskuld ochkvarståendeGenomsnittlig3.3.14Tabell
anställda,för1992skuld underpreskriberadmedhållsbidragsansvariga föräldrar

för barnbidragsansvarVid ettegenföretagare etc.

AndelAndelTotalGenomsnitt-Genomsnitt-Yrkesstatus pre-
medmedskriberadlig kvarstå-preskri-lig

XXPGI60uhb0skuldende skuldskuldrad
9593krkrkr

42,68,6635 68212407229654Anställd
57,5575 4,91533416236 208Egenföretagare
33,110,0953 129748235 957Anställd och

företagareegen
97,037,333713 980822213756angivet

65,87,972372230306225 683Totalt

skuldpreskriberad ärmeduhaskuldenpreskriberadegenomsnittliga perDen
Denegenföretagare.blandlika högnästanstuderandeblandhögst etc. men

studer-blandlägstdock1992 ärdecemberiskuldenkvarståendegenomsnittliga
underhållsbidraghardessaandel ettberovilket kan storattande avenetc.

harinkomstochkönYrkesstatus,1991.december31noll dentillfastställt
kvinnorochAnställdainte.ellerbetalasunderhållsbidragetförbetydelse om

uha.övrigaunderhållsbidragen änfastställdautsträckning debetalar i högre
bidragsförskottssystemetinomföräldrarnabidragsansvariga80%flestaDe

egenföretagare.registrerade4,5% ärEndastanställda.registrerade somär som
ochanställning ärbåde har egen-de somkommerdettaTill ensompersoner

vilkaförellerpensioneradeÖvriga studerande,antingen3%. ärföretagare,
skulderföräldrarna5,7%harTotalt somsaknas.yrkesstatusuppgift avom

högreskulden ärpreskriberade3.3.15. Dentabell1992underpreskriberats
bdf-system-inomfå barnmeduhaförbarnmed änmångauhagenomsnitt föri

et.
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Tabell 3.3. 15 Underhállsbidragsansvariga föräldrar med och preskriberadeutan skulder efter arbarn

Antal barn Antal uha Andel uha Genomsnitt- Genomsnitt- Andel Andelan- egen-
uha med preskri- lig preskri-per lig kvarstá- ställda med företagare

berad skuld berad skuld ende skuld preskriberad med preskri-
% kr kr skuld % berad skuld %

1 116 933 4,6 263 3 234 2,7 9,9
2 48 452 6,6 542 8 015 4,3 14,1
3 12 068 9,6 877 13 583 7,1 20,7
4-11 3 304 14,1 1 230 17 757 9,6 23,5

Totalt 180 817 5,7 396 5 471 3,5 12,3

Kvinnorna är underrepresenterade i uha med preskriberad skuld medangruppen
egenföretagarna är överrepresenterade tabell 3.3.16 3.3. 15. Detta gällerresp.
även hänsyn till kvinnornatarom är överrepresenterademan att bland nollbe-
talarna. Av de bidragsansvariga kvinnorna inte nollbetalareär och harsom som
bidragsansvar för barn har 1,4% preskriberadett skuld under året. Motsva-en
rande siffra för 6,2%.män är

Endast 2,5% de bidragsansvariga med preskriberad skuldav under året är
kvinnor. Andelen bidragsansvariga föräldrar med preskriberad skuld ökar med
antalet barn inom bdf-systemet.

Tabell 3.3.16 UnderhálIsbidragsansvariga föräldrar med preskriberade skulder efter antal barr

Antal barn Antal uha Genomsnitt- Andel Andel uha Genomsnitt- Andel med
uha med preskri- lig preskri- kvinnorper med uhb0 lig kvar- PGI64 400

berad skuld berad skuld stående skuld
73 % % kr %

,

1 5 406 5 683 3,2 7,9 22 306 67,9
2 3 217 8 168 2,0 5,8 34 625 64,6
3 1 156 9 156 1,1 7,2 42 126 64,5
4-11 466 8 723 0,6 6,9 45 143 64,2

Totalt 10 245 6 993 2,5 7,1 29 449 66,3

Den genomsnittliga preskriberade skulden uha med preskriberad skuldper
under året 6 993är kr. Den genomsnittliga kvarstående skulden vid årets slut

29 449är kr. Den högsta enskilda kvarstående skulden 427är 505 kr och gäller
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kvarstå-genomsnittligaDenbarn.för flerunderhållsbidrag änskuld för treen
ochunderskuld åretpreskriberadmedför uhamycket högskuldenende är
förunderhållsbidragetgenomsnittligaDetbdf-systemet.barn inom4-11med

månad.872 krunderhållsbidraget 4och det högstakr1 124uha perdessa är
harpreskriberad under åretmedföräldrarna96,8%andelmycketEn stor av

tredjedelskuldDennaslutet året.skuld i motsvararkvarstående avenaven
för-andelföräldrar. Enbidragsansvarigaalla storskulden förtotala avden

barn.fleraföroch bidragsansvarPGIlågskuld harpreskriberadmedäldrarna
basbe-under tvåliggerPGI66% harföräldrarnahälftenMer än somenav

förvärvsverksamhetanställning ellerinkomst somdvs.lopp, annanaven
anställning ellerinkomst3% harEndastbasbelopp.understiger aventre ca

Denbasbelopp.halvtochöverstigerförvärvsverksamhet ett ge-sexsomannan
hälftenendastskulder ärpreskriberademedföräldrarförnomsnittliga PGI av

föräldrar.allaförgenomsnittliga PGlden

skuldkvarståendemedföräldrarunderhållsbidragsansvariga3.3.17 AndelTabell
underhållsbidraggenomsnittligtochgenomsnittlig PGI1992december31 samtden

skuldpreskriberadeunderhállsbidrags-ansvariga medbland

GenomsnittligtGenomsnittligmedAndel uhaAntal barn
iunderhållsbidragPGIskuldkvarståendeuhaper

december 1991%

64845 85697,01
95450 07996,82
09517114895,93
124148 27296,64-11

8505994996,8Totalt

alla1,8%endastbarn utgörfyraför minstbidragsansvarmeduha avAndelen
och ärbidragsförskottssystemetinommed barnSverigeibosattaföräldrar

har iföräldrarDessabdf-systemet.inombarnen5,4%bidragsansvariga för av
inkomsterna.pensionsgrundandelägstaoch deskuldernade högstagenomsnitt

andelenhögstaochanställdaandelenlägstadenfinns egen-dennaInom grupp
meduhabetalardebiterade beloppetAv detövriga uha.medjämförtföretagare

skuldkvarståendemedföräldrarAndelentredjedel.endastbarnfyraminst en
under åretskuldpreskriberad14% hardärför hög,skuldpreskriberad äroch

med barn.uha5%endastmedjämfört ettav
ochunderrepresenteradekvinnorna ärSammanfattningsvis kan egen-sägas att

medföräldrarunderhållsbidragsansvarigablandöverrepresenteradeföretagare
kvarståendeskuld harpreskriberadmedflesta uhaskulder. Depreskriberade en



118 underhållsbidragsansvarigaDe föräldrarnas ekonomiska

skuld. Den pensionsgrundande inkomsten betydligtär lägre och underhålls-
bidragen högre i genomsnitt bland bidragsansvariga med preskriberad skuld än
bland övriga bidragsansvariga.

3.4 Slutsatser och analys
Under 1991 242 000 föräldrar underhållsbidragsansvariga. Dettavar motsvarar
4 den befolkningen i Sverige.procent Av dessa 86av vuxna män,procentvar
51 ensamstående hemmavarandeprocent barn underutan 18 8år, procent en-
samstående med hemmavarande barn under 18 år och 13 sammanboen-procent
de barn under 18 år. En fjärdedelutan föräldrarna betalade underhållsbidragav
för barnen direkt till boföräldern. Totalt 197 000 föräldrar bidragsansvarigavar
för 283 000 barn under 18 år. Majoriteten dessa, 134 000 föräldrar,av var
bidragsansvariga för barn under 18 år.ett

Den "typiske" underhållsbidragsansvariga föräldern är ensamståendeen man
i åldern 38-40 år hemmavarande barn under 18utan Han bidragsansvarigärer.
för barn i åldern 10-12 år och betalarett 600-700 kr månad i underhålls-per
bidrag för sitt barn bidragsförskottssystemet. Han bor i hyreslägenhetgenom
och har disponibel inkomst på mellan 1,5-2 gånger socialbidragsnormen.en
Han arbetareär eller lägre tjänsteman, har gymnasial utbildning, arbetar heltid
och hans arbetsinkomst ligger på omkring 150 000-160 000 kr år. Han harper
inga skulder till försäkringskassan för underhållsbidrag och har erhållit
socialbidrag under året.

Bland de underhållsbidragsansvariga föräldrarna finns har lågen grupp som
disponibel inkomst dessa betalar lågt underhållsbidrag eller nollbe-ett ärmen
talare. De bidragsansvariga föräldrar har det ekonomisktsämst deär för-som
äldrar är ensamstående och betalar underhållsbidrag för barnsom många samt
de ensamstående föräldrar både bidragsansvarigär förälder och boförälder.som
Ungefär tolv hundra bidragsansvariga föräldrar ocksåär boförälder. De harav
lägre inkomststandard och lägre arbetsinkomst övrigaän bidragsansvariga
föräldrar. En femtedel dessa föräldrar har erhållit socialbidrag någon gångav
under året. flestaDe i denna föräldrar är ensamstående och hälftengrupp ärav
kvinnor.

Bidragsansvariga föräldrar betalar underhållsbidraget direkt till boföräl-som
dern denär har den bästa ekonomiska situation. I denna finnsgrupp som grupp
det andelstörre högutbildade och höginkomsttagare mindreen andelsamt en
arbetslösa och ensamstående blandän övriga bidragsansvariga föräldrar. Endast
åtta hundra föräldrar har erhållit socialbidrag någon gång underav året.

Antalet boföräldrar 300 000 under 1991. Endast fyra hundra boför-var av
äldrar är ensamstående hemmavarande barn 18utan är år eller 66som yngre,

är ensamstående med hemmavarandeprocent barn under 18 år och 29 procent
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kvinnor.86boföräldrarna är18 Av procentunder år.med barnsammanboende
95harboföräldramaensamstående. Av procentboföräldrar000208Totalt var

vårdnadenboföräldrar har79 000 ettoch18 årunderhemmavarande barn om
deblandekonomisktdenBoföräldrarna är svagasteunder 18 år. gruppenbarn

boföräldrar.ensamståendedettagällerSpecielltstuderat.utredningengrupper
allatredjedel1994" harSocial" RapportSocialstyrelsens ensam-Enligt aven

barnmedensamstående mänallafjärdedelochmed barnstående kvinnor aven
1992.undergångsocialbidrag någonerhållit

med36-38 åri åldernkvinnaensamståendeboföräldern"typiska" ärDen en
bi-ochbarnvårdnadenharHon ett18under år. etthemmavarande barn om

och henneshyreslägenhetibormånad. Hon073 kr1dragsförskott per
Hon ärsocialbidragsnormen.1-1,5 gångermellanliggerinkomstdisponibla

minst 75arbetarutbildning,gymnasialhartjänsteman,eller lägrearbetare
000 kr000-120110mellanliggerarbetsinkomsthennesheltid ochprocent av

år.per
64och7 årän procent2418under år är283 000 barnen procentdeAv yngre

bidragsförskottssyste-inomunder 18 årbarnantalettotala13 Detår.änyngre
underhållsbidragsberättigade barnalladvs. 77000 barn,218 procentär avmet

18 år.under
förhögrenågotmånad och barnunderhållsbidragetgenomsnittliga varDet per

intenollbetalarnaOminombidragsförskottssystemet än systemet.utanförbarn
i utred-bidragsförskottssystemetendast inomfinnsdennamedräknas grupp

bidragsansvarigaförunderhållsbidragetgenomsnittligastatistik detningens var
medan detmånad,kr790bidragsförskottssystemetinom ge-barnmed perett

bidragsförskotts-utanförbidragsansvarigaförunderhållsbidragetnomsnittliga
inomför barnBådehögre.36månad, dvs.072 kr procent1systemet pervar

förbarnlägreunderhållsbidragetärbidragsförskottssystemetutanför persom
bidragsansvarmedföräldrarbarn. Förför mångamed bidragsansvarföräldrar

569månad och barnunderhållsbidragetgenomsnittligadetbarnför två är per
bidragsförskottssystemetutanförhögre41dvs.800 kr,respektive procentkr

år.18underbarngällerunderhållsbidragen
bidragsansvarigastorlek berorunderhållsbidragets attskillnad i aDenna

situationekonomiskhar något sämrebidragsförskottssystemetinomföräldrar en
bidrags-inomföräldrarnabidragsansvarigaDeutanförföräldrarna systemet.än

inkomstlägreinkomststandard,genomsnitt lägreihar avförskottssystemet
socialbidragerhållitandel haroch störrenettoförmögenhetlägrekapital, en

genomsnittsåldern ärhögre,ensamstående ärAndelenunder året.gångnågon
lägre.studiereftergymnasiala ärmedandelenochlägre

förunderhållsbidragsansvarigaföräldrar4871961991december31Den var
för-67015dessaAvbidragsförskottssystemet.inom712 barn284 vartotalt

bosat-20 427 barnförunderhållsbidragsansvarigaochutomlandsbosattaäldrar
Sverige.ita
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Av de underhållsbidragsansvariga föräldrarna bosatta i Sverige, 180 817
65är bidragsansvariga förpersoner, procent barn. Andelen nollbetalare,ett

dvs. underhållsbidraget fastställtär till noll eller inte fastställt, 24är procent.
Det genomsnittliga underhållsbidraget, inklusive nollbetalarna, 650är kr per
månad och bidragsansvarig förälder. Underhållsbidraget barn lägreärper
fler barn den bidragsansvariga föräldern har inom bidragsförskottssystemet.
För bidragsansvariga föräldrar med barn inom bidragsförskottssystemetett är
det genomsnittliga underhållsbidraget 520 kr månad. Det genomsnittligaper
underhållsbidraget för 4-11 barn inom bidragsforskottssystemet 212är kr per
månad och barn.

Det debiterat beloppet för förskotterade underhållsbidrag under december
1991 117,5 miljoner kronor. Utgående bidragsförskottvar under månadsamma

268 miljoner kronor. Det debiterade beloppetvar alltsåär 44 detprocent av
utbetalda. Av det debiterade beloppet betalar de underhållsbidragsansvari för-ga
äldrarna 77 Statens kostnader exklusiveprocent.ca administrativa kostnader
för förskotterade underhållsbidrag och bidragsförskott 177,5 miljonervar ca
kronor i december 1991. Om de fastställda underhållsbidragen betalades skulle

kostnader minskasstatens med 27 miljoner kronor månad, dvs. 100 krper ca
barn och månad.per

Enligt RFV:s Socialförsäkringsstatistik, Fakta 1993, det utbetalade be-var
loppet 3 550 miljoner kronor och det inbetalade beloppet 1 140 miljoner kronor
under 1991. Motsvarande siffror för 1992 3 856 miljoner kronor respektivevar
1 161 miljoner kronor. Statens kostnader för bidragsförskotten ökade alltså med

12 Antalet barn med bidragsförskottprocent.ca ökade med 3 frånprocent
december 1991 till december 1992. Bidragsförskottsnivån ökade med 4,7 pro-

under motsvarandecent period. En del ökade kostnader berorstatens påav att
betalningsgraden minskat från 1991 till 1992. Om denna trend fortsätter kom-

den delenstörsta ökade kostnader intemer statens bero på fler barnav fåratt
bidragsförskott de bidragsansvariga föräldrarnautan att inte betalar de fastställ-
da underhållsbidragen.

Totalt 43 030 underhållsbidragsansvariga föräldrar nollbetalarevar den 31
december 1991. Av dessa 67är underhållsbidragsansvariga förprocent endast

barn. För andelett dessa nollbetalarestor började bidragsförskotteten löpaav
under 1991. Detta indikerar inget underhållsbidragatt fastställt den 31var
december 1991 för andel nollbetalarna.stor Det därförär troligten vissaav att

dessa nollbetalareär endast under begränsad tid.av en
Totalt preskriberades skulder på 71,6 miljoner kronor under 1992 för förskot-

terade underhållsbidrag gällande barn med förälder bosatt i Sverige hadesom
löpande underhållsbidragett den 31 december 1991. Detta motsvarar en pre-

skriberad skuld underhållsbidragsansvarig förälder på 400 kr underper ettca
år. Till detta kommer preskriberade skulder för underhållsbidrag till barn vars
bidragsansvariga föräldrar bosattär utomlands. Totalt hade 10 245 underhålls-
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underbidragsansvariga föräldrar bosatta i Sverige skulder preskriberadessom
förälder med skulder1992. genomsnittliga preskriberade skuldenDen per som

preskriberades 6 993under kr.året är
tillsam-31 december 1992 hade 72 304 föräldrar kvarstående skulder påDen

föräldrartredjedel denna skuld belöpte989,3 miljoner kronor. En påavmans
med preskriberadpreskriberad skuld under 1992. Risken för föräldrarmed att

kommande mycketunder får skulder preskriberade under årskuld år även ärett
preskriberad under har96,8 föräldrarna med skulder åretHelastor. procent av

i genomsnittvid slut och denna skuld oftast hög,kvarstående skuld årets ären
skulder449 Majoriteten 66 procent föräldrarna med29 kr förälder.per av

inkomst anställning och förvärvs-preskriberats under haråret annatavsom en
inkomstunderstiger basbelopp och endast 3 hararbete procenttre ensom ca

överstiger 6,5 basbelopp. Avsom
under-preskriberade skulder under 1992 hade 7föräldrarna med procent ett

hållsbidrag 31 december 1991.fastställt till noll den
underhållsbidragsansvariga föräldrarunderrepresenterade blandKvinnorna är

underhållsbidragsansvari-preskriberade Totalt 14 demed skulder. är procent av
preskriberad skuld endastföräldrarna kvinnor föräldrarna med ärmen avga

överrepresenterade ikvinnor. Egenföretagare däremot2,5 ärprocent gruppen,
preskriberats underegenföretagarna har skulder året12 procent som menav

preskribering skuld3,5 anställda. Risken förendast de är störreprocent avav
pensions-föräldern underhållsbidragsansvarig för, lägre denfler barn är

kvarstående skuldenoch naturligtvis högre dengrundande inkomsten är.är
kvinnor eller harunderhållsbidragsansvariga föräldrarna anställda,De ärsom

för preskriberade skulder.inom bidragsförskottet har minsta riskenbarnett
underhållsbidragsansvarig föräl-genomsnittliga kvarstående skuldenDen per

bidragsansvariga föräldrar1992. Sex tio5 471 kr den 31 decemberder avvar
hundraunderhållsbidrag i slutet Sexkvarstående skuld för året.har ingen av av

föräldrarnaunder Majoritetenföräldrar skulder preskriberas året.har avsom
föräldergenomsnittliga skuldenalltså underhållsbidragen i tid. Denbetalar per

den andelen13 700 kr. harkvarstående skuld Den störstamed är grupp som
genomsnittliga kvarståendeskulder och den högstaföräldrar med kvarstående

dessainom bidragsförskottssystemet. Avföräldrar med 4-11 barnskulden är
Hälften föräldrarna haringen kvarstående skuld.föräldrar har 43 procent av

skuldtio har kvarståendekvarstående skuld under 000 kr. två4 Drygt av enen
30 000 kr.över

flesta fall lågaföräldrar med låg inkomst har i deUnderhållsbidragsansvariga
inte alltid höga under-underhållsbidrag. med hög inkomst har dockFöräldrar

högtill boföräldern ofta också harhållsbidrag. anledningen dettaEn är att
grundfastställt till noll påUnderhållsbidraget kan dessutominkomst. avvara

sittoch kunna täckahar inkomst eller förmögenhetbarnet egetatt ansesegen
underhåll.behov av
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underhållsbidragsansvarigaDe föräldrarna har något sämresom grupp en
ekonomisk situation medän ålders- och könsfördelningpersoner samma som
inte bidragsansvariga. Bidragsansvarigaär föräldrar inom bidrags-med barn
förskottssystemet har ekonomisk situationsämre bidragsansvariga medänen
barn utanför bidragsförskottssystemet. Andelen förvärvsarbetande och an-
delen erhållit socialbidrag någon gång under året högre bland bidragsan-ärsom
svariga med barn inom utanför bidragsförskottssystemet.än

ekonomisktDen ensamstående föräldrar med hemmava-ärsvagaste gruppen
Överrande barn under 18 år. 14 de ensamstående bidragsansvarigaprocent av

föräldrarna med hemmavarande barn under 18 3 000 föräldrar,år, har en
disponibel inkomst understiger socialbidragsnormen. Av de ensamståendesom
boföräldrarna med hemmavarande barn under 18 har 12år över procent,
24 000 föräldrar, disponibel inkomst understigande socialbidragsnormen.en

Andelen förvärvsarbetande bland underhållsbidragsansvariga föräldrar var
11 under 1991. Av dessa hade 42 underhållsbidrag på nollprocent procent ett
kr. Arbetslösheten bland nollbetalare 22 Arbetslösheten i riketär harprocent.
stigit sedan 1991 samtidigt sysselsättningsniván har minskat SCB, Arbets-som
kraftsundersökningarna 1993, AM 12 SM 9401. långtidsarbets-Dessutom ökar
lösheten och chanserna för arbetslös få arbete minskarpå medatt nytten
arbetslöshetstiden Socialstyrelsen, Social 1994. Stigande arbetslöshetRapport
och minskande sysselsättningsnivå drabbar i omfattning lågutbildade,störreen

facklärda arbetare, ensamstående föräldrar och ungdomar andraän grupper
i samhället. riskgrupper finns i omfattningDessa utom ungdomar blandstörre
underhållsbidragsansvariga föräldrar inom bidragsförskottssystemet och boför-
äldrar i övriga befolkningen med motsvarande köns- och åldersfördelning.än
Risken för arbetslöshet bland underhållsbidragsansvariga föräldrar och boför-
äldrar inom bidragsförskottssystemet därför för övrig befolkningär större än
med köns- och åldersfördelning. Risken andelen nollbetalare ökar,attsamma
och därmed kostnader för bidragsförskotten, därför lägreär störrestatens
sysselsättningsnivån och högre arbetslösheten i landet.är är

3.5 Statistiskt material

3.5.1 frånMaterial SCB

urvalsbaserade inkomstfördelningsundersökningenDen HINK används främst
för belysa allmänna inkomstfördelningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, boen-att
depolitiska frågor, socialpolitiska frågor frågor förmögenhetsfördel-och om
ning. Fördelen med framför undersökningar familje-HINK andra främstär att
enhetsbegreppet sambor inte sambeskattade och indel-även är attavser som
ningar efter helårs- och heltidsanställda, socioekonomiskyrkesgrupper, grupp
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rele-fördelningspolitisk synpunktkan redovisas. kanDessutom ur merm.m.
transfereringar kanredovisas, fördelningseffekterinkomstbegreppvanta av

förmögenhetsfördelningen kanutförligare redovisningstuderas och göras.av
lnkomstfördelningsundersökningenbeskriven i SCB:sfinns utförligtHINK

SM 9301.1991 Be 21
finns skillnadertotalräknade inkomststatistiken loFMellan HINK och den
och disponibeldet gäller familjeenhetsbegreppeti definitioner, främst när

totalräknadefamiljeenheten medan i denden faktiskainkomst. HINK mäter
överskattning familjeenheterstatistiken erhålls antalet attgenom sam-aven

familjer.redovisas ensamstående, dvs.beskattade sambor separatasomsom
Övriga inkomstuppgifter folk- ochinnehållerrelevanta undersökningar ärsom

levnadsförhållanden ULF.undersökningenbostadsräkningen FoB och om
undersökningenfemte ochtotalräknad statistik, utförs årFoB är senastevarten

individers ochårlig urvalsbaserad undersökning1990.gäller ULF är omen
inkomster komponenterna.familjeenheters levnadsförhållanden där utgör en av

dock mindre i HINK.Urvalet är än
undersökningenväsentlig betydelse förfamiljeenhetsbegreppetEftersom är av

i samråd medunderhållsbidragsansvariga föräldrarna har utredningendeav
ytterligare faktor i dentotalräknade statistiken. Envalt framför denSCB HINK

in-olika inkomstbegrepp, disponibeldefinitionernabedömningen är somav
taxeringsmässi-totalräknade statistiken byggerförmögenhet.komst och Den

övrigahem ochuppskattas marknadsvärdetmedan i HINKbegrepp egetavga
i total-uppgifter i inte deningår ytterligare HINKtillgångar. Dessutom men

utredningen, boendeform,betydelse förräknade statistiken är t.ex.som av
barnomsorgskostnader.boendekostnad och

därmedundersökning ochdet urvalsbaseradNackdelen med HINK ärär att en
förhållandena.skattningar de faktiskauppgifternaär av

Sveriges befolk-inkomstförhållandena för helabelysaSyftet med HINK är att
dock inte.institutioner ingårboroch delgrupper därav. Personerning som

minst halvai Sverige undervarit bokförda och bosattaoch utvandrareIn- som
underingår inte. föddaavled före halvårsskiftet Barningår. Personeråret som

halvårsskiftet. urvalet ingår utomlandsfödda efter Iingår deåret även ärom
arbetsgivare,Sverige med svenskaskrivna iboende är t.ex.sompersoner

ambassadpersonal och sjömän.svensk
för urvalet18 eller äldre. EnUrvalsenheten årärär ramvuxna personer som

SCB:s register total-med hjälpvid halvårsskiftet under överbildas mätåret av
Övergången till familjeenheterfrån individerbefolkningen. görs attgenom

familjeenhetfolkbokföringen tillhörövriga individer enligtpåföra sammasom
urvalspersonen.som

företagare, ål-strata, jordbrukare,i fyra delgrupperUrvalsramen indelas
stratiñerat urval medsedanövriga. Urvalet drasderspensionärer och ettsom

förmögenhetsvariabler harskattaslumpmässigt urval. FörOSU obundet att
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urvalet kompletterats med speciellt urval familjeenheter med för-ett storaav
mögenheter för vissa år.

ÖvertäckningenbruttourvaletI 1991 ingick 9 905 familjeenheter. omfattade
Återstoden194 familjeenheter. 9 711 familjeenheter användes för datainsam-

ling. Bortfallet bland dessa uppgick till 166 familjeenheter. kvarvarandeDe
9 545 familjeenheterna består 21 352av personer.

Uppgiftsinsamlingen har skett dels direkt från familjeenheterna tele-genom en
fonintervju, dels användande olika myndigheters register. Frågor tillgenom av
familjeenheterna berör bl.a. familjeenhetens sammansättning, sysselsättnings-
nivå under frågoråret arbetsplats och arbetsuppgifter. Nästan allasamt om
ekonomiska uppgifter har inhämtats via register från RSV, RFV, CSNt.ex.
och kommunerna.

Antalet underhållsbidragsansvariga föräldrar i urvalet 555är Upp-personer.
räknat till hela populationen underhållsbidragsansvariga föräldrar i Sverige blir
detta 242 föräldrar.000 dessaAv har 50 000 föräldrar 120 i urvalet, genom

register, identifieratsRFV:s nollbetalare den 31 december 1991. Enligtsom
enkätsvaren betalar 137 000 föräldrar 307 i urvalet underhållsbidraget via
försäkringskassan och 62 000 föräldrar 146 betalar direkt till boföräldern.

innebär 000Detta 7 föräldrar 18 i urvalet dubbelräknade. Dessa för-äratt
äldrar har underhållsbidragsansvar för barn både inom och utanför bidrags-
förskottssystemet, dvs. förälder kan betala underhåll via försäkringskassanen
för barn och direkt till boföräldern eller barnet för barn. Enligtett ett annat
undersökningen endast föräldrar101 nollbetalare.är Detta 46 000motsvarar
föräldrar. Differensen mellan i enkäten och register berorRFV:s på attsvaren
registret gäller endast barn inom bidragsförskottssystemet den 31 december
1991, medan undersökningen gäller hela 1991. innebärDetta förälderatt en
kan förnollbetalare barn den 31 december 1991 underhållbetalatettvara men
för detta barn eller barnnågot under året.annat

Av de 120 i urvalet enligt försäkringskassan nollbetalare hade 110som var
föräldrar i enkäten de inte betalade underhållsbidrag och 10svarat att svarat att
de betalat underhållsbidrag under tillåret. Uppräknat hela populationen motsva-

det 46 000 föräldrar nollbetalare den 31 december 1991 ochrar som var som
inte betalade underhållnågot under 1991 och 000 föräldrar betalat4 under-som
hållsbidrag under Av de 10 föräldrarna har 6 angivitåret. de betalat under-att
hållsbidrag via försäkringskassan och de betalat direkt till boföräldern.4 att

Avsnitten 3.2.1-3.2.6 baseras alla, avsnittet 3.2.3, 242 000 under-påutom
hållsbidragsansvariga föräldrar 46 000 nollbetalare. dessaAvär ärvarav
197 000 föräldrar bidragsansvariga för 283 000 barn under 18 år. Barn 18över
år i statistiken familjeenhet därför inteutgör och har kunnat kopplas tillegen
sina förälder. barnHur många 18 erhåller förlängt underhålls-över år som
bidrag och/eller bidragsförskott kan därför inte uppskattas.

Avsnittet 3.2.3 baseras jämförelse mellan 137 000 föräldrar inom bi-en
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dragsförskottssystemet och 62 000 föräldrar utanför bidragsförskottssystemet
betalat underhållsbidrag under avsnittet 3.2.3 ingåråret. I 7 000 föräldrarsom

både inom och utanför bidragsförskottssystemet, dvs. de betalar för barnett
tilldirekt boföräldern föroch minst barn via försäkringskassan. Observeraett

bidragsansvariga föräldrar betalar direkt till boföräldern här klassifice-att som
tillhörande bidragsförskottssystemet. Om underhållsbidraget förrats som

barnen understiger bidragsförskottsnivån kan barnen erhålla utfyllnadsbidrag
skillnaden mellan bidragsförskottsnivån och underhållsbidraget.är Det ärsom

därför tänkbart del de bidragsansvariga tillhör bidragsförskottssyste-att en av
de betalar underhållsbidrag direkt till boföräldern eller barnen.met trots att

Avsnittet 3.3.3 nollbetalare baseras dels de föräldrar inte betalatom som
underhållsbidrag 110 i urvalet, 46 000, föräldrarnågot uppräknat dels de som

enligt RFVzs register nollbetalare den 31 december 120 i1991 urvalet,var
uppräknat 50 000 och dels de hade underhållsbidraget fastställt till nollsom

ingeteller underhållsbidrag fastställt den 31 december 1991 43 030 föräldrar.
Skattningen antalet nollbetalare den 31 december alltså 000 högre7är änav ca

faktiska antalet.det
boföräldrarAntalet i urvalet 631 Uppräknat till hela populatio-var personer.

boföräldrar i Sverige blirbosatta det 300 000 boföräldrar. Av dessa er-nen
228 000 föräldrar bidragsförskott, övriga 000 föräldrar erhållerhåller 72 un-

derhållsbidrag direkt från bidragsansvarige inget utfyllnadsbidrag.den och Det
finns ingen uppgift i antalet barn boföräldern får underhålls-HINK om som
bidrag eller bidragsförskott för. Vid uppskattningen erhållet underhållsbi-av
drag/bidragsförskott därför boföräldrar med flerbarn har exkluderats all änper

boföräldrar under och be-barn. I urvalet hade 152 enbart barn 18 årett ett
populationenfrågan erhållet underhållsbidrag. Uppräknat till helasvarat om

innebär detta 79 000 boföräldrar med barn med underhållsbidrag. Detta ärett
underskattning boföräldrar har med underhållsbidrageftersom barnettsomen

dessutom barn sammanboende förälder inte ingår i dennaoch med en grupp.
underhållsbidragsansvarig boförälder.urvalet 66 föräldrar både ochI var

till föräldrar de 242 000 under-Uppräknat hela populationen det 29 000är av
de bidrags-hållsbidragsansvariga föräldrarna också boföräldrar, dvs.är ärsom

ansvariga för minst barn och boförälder för minst barn.är ettett
statistik i 3.2 skattningar de faktiska för-avsnittDen ärpresenteras avsom

iåskådliggöra i dessa skattningarhållandena. För osäkerheten presenterasatt
för och skattningarnanedanstående tabeller det dubbla medelfelet var en av av

medelfeletandelen uha i olika familjetyper. dubblaåldersklasser och Det an-
konfidensintervall intervallskattning förför beräkna 95-procentigtvänds att ett

Inkomstfördelningsundersökningen 1991,den faktiska andelen uha i varje klass
andelen uha i åldersklassen21 SM 9301, 16. PunktskattningenBe t.ex.s. av

18-24 Intervallsskattningen18-24 3,1 %, dvs. 3,1% uha i åldern år.år är ärav
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andelen iuha denna áldersklass 2,45% 3,75%, dvs. mellan 2,45% ochärav -
3,75% i åldernuha 18-24 år.ärav

3.5.1 Underhållsbidragsansvariga SkattningarTabell efter ålder. andelen uhaav
medelfeletoch dubbla

Ålder Andel uha Dubbla medel-
% felet

18-24 år 3,1 +/- 0,65
25-29 +/-år 9,4 1,48

+/- 2,3530-34 år 16,6
35-39 +/-âr 21,2 2,65

+/-40-44 år 23,4 2,69
45-49 år +/-16,7 2,01
50-54 +/- 1,51år 6,9
55 âr- 2,7 +/- 0,21

Tabell 3.5.2 Underhållsbidragsansvariga efter familjetyp. Skattningar andelenav
medelfeletuha och dubbla

medelfeletFamiljetyp Andel uha % Dubbla

Sambo barn +/- 0,6512,9utan
Sambo med barn +/- 1,789,81
Sambo med minst barn +/- 1,572 17,9
Ensamstående bam 51,0 +/- 1,66utan
Ensamstående med barn +/-8,4 3,18

skapatsJämförelsegrupper till de underhâllsbidragsansvariga föräldrarna har
urval icke bidragsansvariga uppräknat till helettgenom av personer som popu-

åldersfördelning bidragsansvariga föräldrar-lation har köns- och desamma som
jämförelsepopulationen tillmotsvarande boföräldrarna skapad.På sätt ärna.

variabler utredningen studerat kön, ålder, familjetyp, boendeform,De ärsom
socioekonomisk grupptillhörighet, sysselsättningsnivå, transfereringar, inkom-

och förmögenhet. Följande beskrivning variablerna hämtad In-ärster av ur
komstfördelningsundersökningen 1991 Be 21 SM 9301.

ålderMed den uppnådda åldern under 1991. Som räknas denvuxenavses
följan-född 1973 och tidigare 18 och äldre. Familjeenheterna harårärsom

sammansättning: gifta gifta under 18de Sammanboende eller med barn år,
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sammanboende gifta gift 18eller barn, ensamstående med barn underutan
och ensamstående barn. Alla sammanboende eller ensamståendeår ärutan som

18 eller äldre familjeenhet. innebär ungdomarår Detutgör atten egen som
18 hos föräldrarna räknas familjeenhet.fyllt år bor kvar Denmen som en egen

sammansättning i familjeenheten under längsta delen undersök-varatsom av
ningsåret har bestämt avgränsningen familjeenheten.av

inkomstendisponibla inkomsten beräknas konsumtionsenhet, dvs.Den per
divideras med den konsumtionsvikt gäller för familjeenheten. Den konsum-som
tionsskala Socialstyrelsen vid beräkning socialbidragrekommenderarsom av

konsumtions-används. Skalan hänsyn till eventuella barns ålder och dentar
skillnad gäller för barn i olika åldrar.som

dagpenning vidAnställda har definierats med lön, sjukpenning,personersom
utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret föräldrapenning. Summansamt
skall företagar-dock basbelopp. Anställda kan hastörre än ävenettvara
inkomst. Som företagare räknas de har deklarerat någonpersoner som av
rörelsebilagorna näringsbilagorna till självdeklarationenallmänna och som

tid företagare.arbetat längre Förvärvsarbetande anställdaärsom avsumman
företagare. förvärvsarbetande företagarinkomst haroch För med både lön och

arbetstidens längd för respektive arbetsinsats varit styrande vid klassificeringen
anställd/företagare. räknas förvärvsarbetande ska haFör att som man enav

överstiger basbelopp.arbetsinkomst ettsom
årsarbetstidhelårs- heltidsförvärvsarbetande räknasochSom person vars

tid Riksförsäkrings-normaltalet för avlönadtill minst 90uppgår procent av
080 år.avlönad tid 2 timmarnormaltal förverkets är per

i socioekonomiskaklassificering befolkningenUnderlag för grupperav
insamlats ioch anställningsförhållandenuppgifter yrkeutgörs somav om

deklarationsinsamling. Till huvudkatego-telefonintervju och vidsamband med
medan övriganormalt organiserade inom LOrin Arbetare förs yrken ärsom

facklärdafacklärda arbetare,anställda förs till Tjänstemän. Undergruppen,
harnivå och högre tjänstemän,tjänstemän, tjänstemän mellanarbetare, lägre på

med aktiebolagutbildningskrav.klassificerats efter yrkets Företagaresedan eget
Övriga företagare/rörelse-uppdelade iklassificeras anställd. företagare ärsom

idkare och lantbrukare.
inte förvärvs-hemarbetande, pensionärerförvärvsarbetande barn,är som

medhjälpande familjemedlem-långvarigt sjukaarbetar, studerande, ävensamt
inom personliga företag.mar

nettoin-Företagarinkomstlöneutbetalningar under äråret.Lön avser summa
förvärvsin-företagarinkomstminus underskott. Summan lön och utgörtäkt av

företagarinkomst, sjukpen-lön,Arbetsinkomstkomst. utgörs summan avav
tjänstgöring inomdagpenning vid utbildning ochning, föräldrapenning och

totalförsvaret.
utdel-företagarinkomst, ochDisponibel inkomst lön, räntautgör summan av
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ning, skattepliktig tillfällig förvärvsverksamhet plus erhållna transfereringar
minus betalda transfereringar. Positiva erhållna transfereringar utgörs
främst bidrag och ersättningar social karaktär till familjeenheten,av t.ex.av
barnbidrag, bidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning, bostadsbidrag,
arbetslöshetsersättning, pension, sjukpenning, underhållsbidrag inkl. bidrags-
förskott. Negativa betalda transfereringar skatt, inbetalt underhålls-är
bidrag återbetalda studielån.samt

Nettoförmögenhet deklarerade marknadsvärderade tillgångar minusavser
deklarerade skulder. tillgångarDeklarerade de tillgångar angivits iavser som
deklarationen. Tillgångar i näringsverksamhet inkluderar samtliga tillgångar i
rörelse, jordbruk och hyresfastigheter Privata skulder omfattar deklarera-m.m.
de skulder inte i näringsbilaga. Skulder i näringsverksamhet deärupptassom
skulder angivits i näringsbilaga.som

3.5.2 Material från RFV

Det statistiska materialet från RFV består alla underhållsbidragsansvarigaav
föräldrar ingick i bidragsförskottssystemet den 31 december 1991. Docksom
inte underhållsbidragsansvariga enbart kvarstår i bidragsförskottssystemetsom
på grund kvarstående skulder för förskotterade underhållsbidrag. Utred-av
ningen valde detta datum för tillsammans med materialet från SCBatt en

omfattande bild de underhållsbidragsansvariga föräldrarnas ekonomiskamer av
situation. Materialet från RFV kompletterar materialet från SCB. Variabler som

preskriberad skuld och kvarstående skuld for förskotterade underhålls-t.ex.
bidrag finns i materialet från SCB. Skillnaden mellan materialet från RFV
och SCB förutom andra variablerär, ingår, materialet gäller alla under-att att
hållsbidragsansvariga föräldrar inom bidragsförskottssystemet och inte urvalett

dessa. jämförelsensFör skull har utredningen huvudsakligen studerat uhaav
bosatta i Sverige.

För och de underhållsbidragsansvariga föräldrarna bidrags-var en av som var
ansvarig för minst barn även barn med förlängt bidragsförskott i decem-ett
ber 1991 har utredningen studerat följande variabler även för uha med under-
hållsbidraget fastställt till noll kr eller fastställt:

den underhållsbidragsansvariges ålder, kön, PGI beräknad denpå taxerade
inkomsten för inkomståret 1991 och för 1992, yrkesstatus egenföretagare,
icke egenföretagare, pensionskod ålderspension, förtidspension, delpension,
sjukbidrag, hemvist inom landet, utomlands, totalt debiterat belopp under
1991, totalt inbetalat belopp under 1991, frivilligt inbetalt belopp under 1991,
antal barn boförälder, antal barn inom bidragsförskottssystemet ochper

för och barnen: ålder, kön, underhållsbidragets uhb storlek den 31vart ett av
december 1991, debiterat belopp i december 1991, storleken på utgående
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bidragsförskott bdf den 31 december 1991, datum uhb den 31 decembernär
började gälla, bdf började kvarstående skuld den 31 decemberdatum utgå,när

1992, skuld1992, antal månader för vilka skuld föreligger den 31 december
preskriberats 1992under ochsom

för in-boförälderns, kön, ålder och PGI beräknad den taxerade inkomsten
1991 för 1992.komståret och

Ålder skuld ochålder den 31 december 1991. det gäller kvarståendeNäravser
uppgifter tillgängliga deskuld preskriberats under finns inga äldreåret änsom
skulder och preskriberadegäller 1992. innebär kvarståendeDetta attsom

1991skulder inte med den totalräknade statistiken för varkenöverensstämmer
1991 ingår ieller 1992. Endast skulder för uha registrerade den 31 december

löpandeinte harutredningens statistik. ingår inte de uha någotDessutom som
register enbart grundunderhållsbidrag, dvs. de uha kvar i RFV:s påär avsom

underhållsbidrag.de har skuld för förskotteradeatt en

figurer3.6 Förteckning ochtabelleröver

storlek.underhållsbidragetsUnderhållsbidragsansvariga föräldrar efterTabell 3 .2. 1
uhaår för alla barngiven inkomststandard. UnderhållsbidragAndelen uha för per

bidragsansvarig för.är

inkomststandard. AndelenUnderhållsbidragsansvariga föräldrar efterTabell 3.2.2
bidrag-Underhållsbidrag år för alla barn uha ärför givet underhållsbidrag.uha per

sansvarig för.

under 18 årUnderhållsbidragsansvariga föräldrar efter antalet barnTabell 3.2.3
bidragsansvariga för.de ärsom

storlekefter underhållsbidragetsUnderhållsbidragsansvariga föräldrarTabell 3.2.4
18minst 3 barn underför uha med 2genomsnitt Andelen uhai bam. resp.per

bidragsförskottssystemet.år inom

storlek.efter underhållsbidragetsUnderhâllsbidragsansvariga föräldrar3.2.5Tabell
för bammed bidragsansvarbland uhagiven förvärvsinkomstAndelen uha för ett

år.18under

storlek.underhållsbidragetsefterUnderhållsbidragsansvariga föräldrarTabell 3.2.6
för bambidragsansvaruha medinkomststandard blandgiven ettAndelen uha för

18 år.under

storlek.underhållsbidragetsefterföräldrarUnderhållsbidragsansvariga3.2.7Tabell
underför barnmed bidragsansvarfamiljetyp bland uhauha för givenAndelen ett

år.18
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Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter underhâllsbidragetsTabell 3.2.8 storlek
ñr två barn under år. inomför bidragsansvar 18 Andelen uhauha med ett resp.

Underhållsbidragetutanför bidragsförskottssystemet. år angivet bam ochresp. per
månad.

arbetsinkomst, nettoförmögenhet kapitalinkomstTabell 3.2.9. Genomsnittlig och
jämförelsepo-underhållsbidragsansvariga föräldrar, boföräldrar och respektiveför

pulation.

jämförelsepopulationensTabell 3.2.lO Underhâllsbidragsansvariga föräldrars och
tillgångar, nettoförmögenhet privat, näring.skulder och

jämförelsepopulationensUnderhållsbidragsansvariga föräldrars ochTabell 3.2.l1
tillgångar 1991. Andel med hem, bostadsrättden 31 december eget etc., samt

tillgångar.medelvärdet och medianen för marknadsvärdet dessaav

Underhållsbidragsansvariga föräldrars, boföräldrars och respektiveTabell 3.2.12
inomjämförelsepopulations inkomststandard. Andel resp. grupp.

socioekonomisk grupptillhörighet, boendeformTabell 3.2.l3 Familjetyp, och
bidrag underhâllsbidragsansvariga föräldrar, boföräldrar och respektive jäm-för
förelsepopulation. Andel i resp. grupp.

1991. Andel boföräldrar ochTabell 3.2.l4 Tillgångar den 31 december personer
medelvärdetjämförelsepopulationen har hem, bostadsrätt ochi etc. samtegetsom

tillgångar.medianen för marknadsvärdet dessaav

i Sverige efterTabell 3.3.1. Underhållsbidragsansvariga föräldrar bosatta antal
inom bidragsförskottssystemet.barn

genomsnittligt underhållsbidrag, genomsnittlig PGI ochTabell 3.3.2 Antal barn,
kvinnor blandfastställt till noll och andelenandelen nollbetalare, uha med PGI

underhållsbidragsansvariga föräldrar med två, 4-11 bam.ett, tre resp.

debiterade belopp, utgåendeTabell 3.3.3 Andel egenföretagare och anställda samt
underhållsbidragsansvariga föräldrarbidragsñrskott bdf och inbetalt belopp för

med två, 4-ll barn.ett, tre resp.

föräldrarna efter ålder och barnetsTabell 3.3.4 underhâllsbidragsansvariDe egenga
ålder.

underhållsbidragsansvariga förälderns3.3.5 Relationen mellan den PGI ochTabell
underhällsbidrag.

i förhållande till boför-Tabell 3.3.6 Underhållsbidragsansvariga förälderns PGI
äldems PGI.
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mellan den under-underhållsbidraget och kvotenTabell 3.3.7 Relationen mellan
underhällsbidragsansvariges boföräldemsochhållsbidragsansvariges och denPGI

sammanlagda PGI.

inkomststandard.Tabell 3.3.8 Nollbetalare efter

bidragsförskottssystemet.barn inomTabell 3.3.9 Nollbetalare efter antal

efter ålderbidragsförskottssystemetinom3.3.1O med barnTabell Nollbetalare ett
och PGI.

kvarstående skuld,medunderhällsbidragsansvariga föräldrarTabell 3.3. Andel11
preskriberadochdecember 1992skuld den 31med preskriberad skuld totalsamt

skuld under 1992.

skuldmedföräldrar totalt ochUnderhällsbidragsansvarigaTabell 3.3.12 som
för barn.Vid bidragsansvar1992 efter yrkesstatus.preskriberades under ett

uhbunderhällsbidragskuld ochGenomsnittlig preskriberad skuld,Tabell 3.3.13
undermedandelen uha PGIpreskriberad skuld ochandelen kvinnor medsamt

barnVid bidragsansvar för000 kr efter yrkesstatus.60 ett

för under-preskriberad skuldGenomsnittlig kvarstående skuld ochTabell 3.3. 14
anställda,förskuld under 1992preskriberadhällsbidragsansvariga föräldrar med

bidragsansvar för barn.egenföretagare Vid ettetc.

preskriberadeochUnderhållsbidragsansvariga föräldrar med3.3.l5Tabell utan
skulder efter antal bam.

skuld efterpreskriberadeUnderhållsbidragsansvariga föräldrar medTabell 3.3.16
antal barn.

skuldkvarståendeföräldrar medunderhållsbidragsansvarigaTabell 3.3.17 Andel
underhållsbidraggenomsnittligtgenomsnittlig ochPGI31 december 1992den samt
1992.underpreskriberade skuldmedunderhållsbidragsansvarigabland

uhaandelenSkattningarefter ålder.Underhållsbidragsansvariga3.5.1Tabell av
medelfelet.dubblaoch

andelenSkattningarfamiljetyp.efterUnderhållsbidragsansvariga3.5.2Tabell av
medelfelet.dubblaochuha

Åldersfördelning befolk-ochföräldrarunderhållsbidragsansvarigaför3.2.1Figur
befolkningen.år18 vuxnaningen över

under-ochinkomststandardefterUnderhâllsbidragsansvariga föräldrarFigur 3.2.2
hållsbidrag.

familjetyp.efterbdf-systemetinomUnderhållsbidragsansvariga3.2.3Figur

familjetyp.efterbdf-systemetutanförUnderhållsbidragsansvariga3.2.4Figur
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Figur 3.2.5 Underhållsbidragsansvariga föräldrar inom utanför bdf-systemetresp.
efter underhållsbidragets storlek.

Figur 3.2.6 Underhållsbidragsansvariga föräldrar inom utanför bdf-systemetresp.
efter antal barn under 18 år de bidragsansvariga.är

Figur 3.2.7 Underhållsbidragsansvariga föräldrar utanför bdf-systemet.

Figur 3.2.8 Underhållsbidragsansvariga föräldrar inom bdf-systemet.

Figur 3.2.9 Sysselsättning bland underhâllsbidragsansvariga föräldrar, boföräldrar
och befolkningen över 18 år.

Figur 3.2.10 Familjesituationen för underhållsbidragsansvariga föräldrar, boför-
åldrar och befolkningen över 18 år.

Figur 3.2.11 Underhållsbidragsansvariga föräldrar efter boende.

Figur 3.2. Boföräldrar12 efter boende.

Figur 3.2.13 Inkomststandarden hos underhâllsbidragsansvariga föräldrar, boför-
äldrar och befolkningen 18 år.över
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Inledning4.1

föräldrars under-regleringenredogörelse förkapitel kortdetta lämnasl aven
gällerländer. Vadi vissa främmandesin barn,hållsskyldighet gentemot m.m.

underhålls-till 1987Wisconsin hänvisas årssärskilt delstatenUSA och då
underhållsbidrags-Samhällsstöd tillSOU 1990: 8betänkandebidragskommittés

berättigade barn.

Danmark4.2

Underhållsbidrag4.2.1

maj 1960200 af 18.finns i lovunderhåll till barnBestämmelser omnr.om
retsstilling.børns

levnadsvill-tillmed hänsynförsörja sina barnskyldigaFöräldrarna är att egna
behov.och barnetskor

tillkan förlängasfyller 18barnet år,Underhållsskyldigheten upphör när men
Underhållsskyldighetenutbildning.det genomgårfyller 24dess barnet år om

såvidafyllt 18sig innan hon år,hon gifterupphör ocksådottergentemot omen
någotbestämmeradministrativ myndighet,inte annat.statsamtet,en

för-åläggaförsörjningsskyldighet kanförälder sinFullgör inte statsamteten
får överkla-beslutbørnebidrag. Statsamtetsunderhållsbidragbetalaäldern att

civilretsdirektoratet.till regeringengas
och föräldrar-behovtill barnetsmed hänsynBidragets storlek bestäms tagen

i allmänhetBidraget bestämsförvärvsförmågan.ekonomiska villkor inkl.nas
till 8 340 danska kr årijuli 1993uppgicks.k. normalbidrag. Dettatill ett per

månad.695 danska kr per
normalbidragetviss nivå användsbidragsansvarige inkomsterden överHar en

storlek. Normal-underhållsbidragetsutgångspunkt för bestämmaendast attsom
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bidraget ökas sedan med viss varierar med hänsyn tillprocentsats,en som
bruttoinkomst och antalet barn för vilka underhållsskyldighet föreligger. I övrigt
tilläggs den bidragsansvariges övriga utgifter mindre betydelse inkomsternaän

underhållsbidraget bestäms.när Upplysningar övriga utgifter ingår dock iom
den skönsmässiga bedömning ligger till grund för beslutet.som

Civilretsdirektoratet varje år riktlinjer för hur högre underhållsbidragut ettger
normalbidragetän skall bestämmas. Riktlinjerna endast avseddaär att vara

vägledande och fattasavgörandet med hänsyn till samtliga omständigheter i det
enskilda fallet. För 1993år gäller följande.

l barn: normalbidraget 25 % vid 240 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 50 % vid 255 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 100 % vid 280 000 danska kr.+ ca

2 barn: normalbidraget 25 % vid 255 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 50 % vid 280 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 100 % vid 315 000 danska kr.+ ca

3 barn: normalbidraget 25 % vid 280 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 50 % vid 315 000 danska kr.+ ca
normalbidraget 100 % vid 360 000 danska kr.+ ca

bidragsansvarigEn med årsinkomst 240 000 danska kr och underhålls-en
skyldighet barn skall ialltså normalfallet betala 868 danska kr i månad-mot ett

i underhållsbidrag.en
Hänsyn till särskilda kostnader kan uppkomma i samband med utövandetsom

i de fall barnet och den bidragsansvarigeumgänget bosatta olikaär påav orter
kan vid den skälighetsbedömning underhållsbidraget bestäms.görs närtas som
Kostnader förälder har för kunna med sitt barnumgås kan ocksåattsom en
berättiga till socialt bistånd.

Underhållsbidrag betalas vanligtvis halvårsvis i förskott.
Normalbidraget påverkas principiellt inte barnets ålder. Däremot kansett av

den bidragsansvarige åläggas betala särskilt bidrag med anledningatt ett av
omkostnader vid barnets dop, konfirmation, sjukdom, begravning eller av annan
särskild anledning. Det normala bidraget vid konfirmation tilluppgår gångertre
det gällande normalbidraget.

Har barnet inkomster kan underhållsbidraget ned. praxis bort-sättas Iegna
faller underhållsbidraget regel helt barnets månatliga inkomster klartsom om
överstiger gånger normalbidraget.tre

Statsamtet kan ändra fastställt bidrag, det efter ansökan framkommerett om
grundad anledning härtill. Bidrag förfallit till betalning före ansökningstill-som
fället kan emellertid ändras endast det föreligger särskilda omständigheter.om

Underhållsbidrag kan fastställas för längre tid tillbaka föreän år ansök-ett
ningstillfállet endast särskilda omständigheter talar härför.om
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År reglernabl.a.kommitté med uppdrag över1992 tillsattes att omseen
redovisatnovember 1994Kommittén har inteunderhållsbidrag till barn. ännu

i denna del.sina överväganden

Bidragsförskott4.2.2

børnetil-finns i lovbidragsförskottbestämmelsernagrundläggandeDe omom
børnebidrag.udbetaling afforskudsvisskud og

underhållsberättiga-kan denförfallodagen,underhållsbidraget påErläggs inte
Bidragsförskottssystem-kommunen.underhållsbidraget frånförskottde påett

bidrags-sociale utvalg. Närsocialnämnd detkommunensadministreraset av
bidragsansvari-denbetalningskravetkommunenförskott utgår övertar gentemot

ge.
tillsammans.föräldrar borinte barnetsBidragsförskott lämnas om

förskott.Bidragsförskottet är ett rent
Är fastställdanormalbidraget. detbeloppinte medFörskott större änutgår ett

bidragsberättigadedock hjälpa denkan kommunenunderhållsbidraget högre att
överskjutande del.driva in

finns intefyller 18 Dettills barnet år.underhållsbidrag kan utgåFörskott på
för ungdomarfastställtsunderhållsbidragfå förskottmöjlighetnågon att som

24mellan 18 och år.
inkomstergrund måstebarnetBidragsförskott inteutgår ansesav egnaom

bi-fallet dennormaltsig själv.försörja Dettai stånd att vara omansesvara
bidragsskyldig-fåskulle kunnahänvändelse tilldragsansvarige efter statsamtet

överstiger gångerinkomsterbarnetsupphävd, dvs. normalt närheten tre nor-
malbidraget.

År åldern 0-18alla barn i år.tillbidragsförskott 14,51992 utgick procent av
242,6 miljonerin. 189,5förskott drevs detta åralla utbetaladeAv procent

kr be-111,8 miljoner danska1i bidragsförskott ochbetaladesdanska kr ut
bidragsansvariga.talades in deav

område.uppgift, inte dettaenligtreformer planeras,Några

Indrivning4.2.3

inddrivelse afiunderhållsbidrag finns lovindrivningBestämmelser omavom
underholdsbidrag.

indriv-har handkommunfullmäktigekommunalbestyrelsenDet är omsom
underhållsbidrag.ning av

införsel i lön.ellerutmätning egendomIndrivning sker avgenom
drivas kaninte kanunderhållsbidragförfalletbedömningenGörs den att ett

000 danska krunderhållsskulden till 1bli aktuellt. Uppgårfängelsestraffett
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eller mindre fángelsestraffetuppgår till för varjedag 50 kr, dock till minsten
två dagar. För den del skulden överstiger 0001 kr fängelse-uppgårav som
straffet till dagar förtvå varje 100 kr. underhållsbidragsansvarigEn kan inte
underkastas fängelsestraff i 60 dagarän år på grund obetalademer per av
underhållsbidrag.

Rätten använda införsel bortfaller, ansökan underhållsbidragetsatt om om
indrivande inte framställts inom från bidragets förfallodag.år Införsel kanett
inte heller förske underhållsbidrag varit förfallna till betalning i änsom mer
fem år.

det allmännasFör krav avseende förskotterade underhållsbidrag gäller för
utnyttja införsel preskriptionstidrätten tjugo från förfallodagen,på åratt en

förutsatt införseln pågått uppehåll.att utan

4. 3 Finland

4.3.1 Underhâllsbidrag

grundläggande bestämmelsernaDe föräldrars underhållsskyldighet sinamotom
barn finns i lagen underhåll för barn 704/75. Bestämmelserna innebär iom
huvudsak följande.

Barn har till tillräckligt underhåll. Med tillräckligt underhåll förståsrätt att ett
visst barns materiella och andliga behov tillgodoses och barnet får den vårdatt
och utbildning det behöver.som

För barnets underhåll föräldrarna efter sin förmåga. Vid bedömningensvarar
föräldrarnas förmåga underhålla barnet beaktas föräldrarnas ålder, arbets-attav

förmåga och möjligheter förvärvsarbeta, disponibla medel deras övrigaatt samt
lagpå grundade underhållsskyldighet.

Vid bedömningen omfattningen föräldrarnas underhållsansvar beaktasav av
barnets förmågaäven och möjligheter själv för sitt underhållatt samtsvara

sådana omständigheter barnets inteunderhåll medför kostnader förgör attsom
föräldrarna eller dessa kostnader ringa.äratt

FinlandI används, enligt vad upplysts, inte under-några schabloner närsom
hållsbidraget bestäms. principI räknar först fram det aktuella barnetsman
behov underhåll. Därefter fördelas behovet mellan föräldrarna derasefterav

förmåga. Förfarandet har, enligt uppgift, tidvis kritiserats för leda tillattresp.
oenhetlig praxis landet.överen

Underhållsskyldigheten upphör fyllernormalt barnet 18 Föräldrarnaår.när
dock för kostnaderna för barnets utbildning efter det fylltbarnetäven attsvarar

18 år, detta skäligt. Härvid beaktas särskilt barnets anlag, utbild-prövasom
ningstiden och kostnaderna för utbildningen barnets möjligheter eftersamt att
avslutad utbildning själv för kostnaderna för denna.svara
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förälderEn kan bli skyldig betala underhållsbidrag för intebarnet dettanäratt
varaktigt bor tillsammans med honom eller henne föräldern intesamt annarsom
sörjer för barnets underhåll.

Underhållsbidraget fastställs avtal eller dom. Ett underhållsavtal kangenom
föreläggas socialnämnden i kommunen för fastställelse, varvid bl.a. avtalets
skälighet och i Social-överensstämmelse med bestämmelserna lagen prövas.

fastställelse giltigt,nämndens inte villkor för avtalet skallutgör ett att anses
nämnden fastställt avtal kan verkställas laga kraftsåsomett avmen en vunnen

År 1991 fastställde socialnämnderna 386dom. 14 underhållsavtal.
från tidigare tid-Domstol kan förordna, underhållsbidrag skall betalasatt en

härtillpunkt tiden för talans anhängiggörande, särskilt vägande skälän om
föreligger. Underhållsbidraget kan förordnas högst för detdock utgå åratt som

föregått för anhängiggörandet talan.åretnärmast av
talan underhållsbidrag anhängiggjorts inom efter den tidpunktHar årettom

faderskapet fastställdes, barnets far åläggas betala underhållsbidragdå kan att
tiden inte förordnasfrån för barnets födelse. Underhållsbidraget kan dock att
för tid tillbaka för de fem föregått talansutgå längre årän närmastsom an-

hängiggörande.
vanligtvis månadsvis i förskott. Bidraget knutetUnderhållsbidraget betalas är

till levnadskostnadsindex.
fastställt underhållsbidrag kan dom eller avtal, såändras vä-Ett genom om

under-sentliga i förhållanden skall beaktasförändringar har skett de närsom
beaktandehållsbidrag fastställs, ändring bidraget kan skälig medatt ansesen av

bidragsansvariges förhållanden. Grunderna kansåväl barnets den varasomav
ökat underhållsansvar.arbetsoförmåga, långtidsarbetslöshet, sjukdom ellert.ex.

enligtfastställt underhållsbidrag har,Förfarandet vid ändring tidigareettav
arbetsmarknaden, kritiseratsuppgift, rådande situationenbl.a. under den pånu

för oflexibelt.att vara
oskä-också avtaletavtal angående underhållsbidrag kan ändrasEtt ansesom

ligt.
med barnbeaktas de kostnader förälder kan ha för umgåsregel inteI att etten

underhållsbidragföräldern bestäms. Kost-bosattär än närortsom annan
utpekats problemnaderna för har, enligt uppgift, inte någotumgängesresor som

i Finland.
hälftenunderhållsbidrag fastställdes avtal 1991 lågde år överAv som genom

Underhållsbidragetsprocent 500 under 900 mark i månaden.58 över men
fallenfallen. niobelopp l 000 mark eller i elva I procentprocent avmer avvar

underhållsbidraget noll mark.låg
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Underhållsstöd4.3.2

finns i lagenunderhållsstödgrundläggande bestämmelsernaDe tryggan-omom
1977.för 122/77 från årde underhåll barnav

användasutgående stödkommunala medelunderhållsstödMed attett avavses
ellersådant saknas,för underhållsbidrag,underhåll i ställetför barnets om

underhåll.inte förslår för barnetsunderhållsbidragetdetta,utöver om
18för barn under årUnderhållsstöd kan betalas ut

underhållsbidragetbetalahar försummatbidragsansvarigeden attom
fastställtsäktenskapet inteföttsfaderskapet till barn utomsomom. arbetsförmåga,ålder, nedsattabidragsansvarigesgrund denpåom, av

övrigt,försörj ningsplikt imedellöshet ellerförtjänstmöjligheter,bristfälliga
till belopphar fastställtshar fastställts ellerunderhållsbidrag intenågot ett

underhållsstödets belopp.understigersom

i Finlandhar hemortvidare barnetunderhållsstöd skall utgå krävsFör attatt
intebarnetbarnet ochinte har vårdnadenbidragsansvarigeden attsamt att om

denne.bor hos
uppgick 1993 tillUnderhållsstödet år

ensamförsörjare,vårdnadshavaremånad för barn är606 mark varsper-
äktenskap ellerlever ivårdnadshavaremånad för barn493 mark varsper-

medäktenskapsliknande förhållanden änsammanbor under annan person
far ellerbarnets mor.

justerasbeloppetlevnadskostnadsindex ochbundet tillUnderhållsstödet är
årligen.

efter ansökan. lsocialnämnden i hemkommunenUnderhållsstödet beviljas av
särskildaFöreliggeransökningsmånaden.medbeviljas stödet från ochallmänhet

för de månader, närmastdock högstbeviljas retroaktivt,skäl kan stödet tre som
föregått ansökan.

beviljandetinverkat påomständigheterförändringar i deInträffar avsom
förhuruvida förutsättningarnasocialnämnden kontrolleraunderhållsstödet skall

förordnavid behovföreligger ochfortfarandebeviljandet stödet attomav
dess belopp.fastställaupphöra eller ånyoutbetalningen stödet skallav

fader-skall utbetalas,underhållsstöd inteSocialnämnden kan bestämma att om
intebarnetsfastställas grundinte kunnattill barn harskapet attett morav

uppenbart,detvid ochfastställs rättegång ärfaderskapet utreds ellerönskat att
underhållsstödtryggadunderhålltillräckligtbarnets till ärrätt attutanatt

erläggs.
skyldighetbidragsansvarigesinte denunderhållsstöd påverkarutgårAtt att

dengrundbetalas påOm underhållsstödetunderhållsbidraget.betala attav
tillunderhållsbidraget, övergår rättenbetalabidragsansvarige har försummat att

underhållsstödetför påbeloppetunderhållsbidraget till den del motsvararsom
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driva de obetalda underhålls-Socialnämnden berättigadkommunen. är att
underhållsbidragetunderlåtenheten betalabidragen. Indrivning sker inte attom

bidragsansvarige inte självsjukdom, skada, arbetslöshet för vilken denberott på
jämförbar orsak.bär eller härmedansvaret annan

fastställts tillunderhållsbidrag inte fastställts eller det harOm harnågot om
eller skill-underhållsstödet betalas underhållsstödetbelopp understigerett som

underhållsbidraget s.k. ickenaden mellan underhållsstödet och ersätt-ettsom
Sverige.utfyllnadsbidraget iningsbart stöd motsvarar

underhåll, kan det beloppföräldrarna försummar sitt barnsOm någon somav
fattarSocialnämndenför underhållet innehållas från förälderns lön.behövs

försum-gäller alla föräldrarbeslut detta. Möjligheten innehålla lönatt somom
föräldrarkan inte innehållas barnetssitt barns underhåll. Lön genomommar

har ålagts betalafastställts socialnämnd eller domstols utslagavtal attavsom
underhållsbidrag för barnet.

och skullebidragsansvarig lämna landetFinns det skäl befara ämnarattatt en
har godtagbar säkerhetunderhållsbidraget ocherhållandetäventyrautresan av
länsstyrelsen fram-underhållsbidraget inte ställts, kan påför betalningen av

får beviljasbidragsansvarige inteställan socialnämnden besluta denatt pass.av
förfång.medföra oskäligtfår dock inte detta skullePass vägras, om
föräldrar råd ochanställd vid socialbyrån,Barntillsyningsmannen, är gersom

underhålls-faderskap ochgäller fastställandehjälp i ärendent.ex. avsomannan
förmedling under-indrivning ochunderhållsstöd vidbidrag, sökande samt avav

hållsbidrag.
be-725 barn. Underunderhållsstöd till 78 åretslutet 1991 betaladesårI av

miljoner mark,belopp 484,8till sammanlagttalades underhållsstöd ettut om
samhällsstöd.miljoner mark utgjorde124,1 rentettvarav

4.3.3 Problem

indrivninguppgift, frågani Finland enligtproblemetDet är,största avom
År obetalda underhålls-uppgickobetalda underhållsbidrag. 1991 summan av

den bidrags-problemtill 1,6 miljarder mark. Ett ärbidrag nämnts attannat som
förfallit till betalning.betala beloppansvarige inte behöver någon ränta som

in-med frågan huroffentliga utredningar arbetatUnder 1980-talet har tre om
Kommission-föreslogeffektiviseras. Bl.a.drivningen underhållsbidrag skallav

sitt be-underhållsbidrag för barn iindrivningenför effektivisering avaven
skulleunderhållsskulderkommittébetänkande 1984:62tänkande 1984år att

förkortasunderhållsbidrag skullepreskriptionstiden förräntebeläggas samt att
eftersom dettillräckligtnuvarande tio till fem fem ansågs ärfrån år år ex-
samhälletsfordringar, varförceptionellt indrivning lyckas för äldreatt resurser

utredningarnasdeunderhållsskulder. Ingenborde koncentreras på treavnyare
förslag till lagstiftning.har lett
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reformer gäller underhåll till barnnärvarande planeras inga vad ochFör större
underhållsstöd.

4.4 Norge

4.4.1 Reformarbete

april 1981 barnloven 7I Norge har bred genomgång av av nr. om ogen
1993. kan leda till denforeldre påbörjats hösten Genomgångenbarneloven att

underhållsbidrag frångås. Genomgångenprocentmetoden för beräknings.k. av
bidragsförskottssystemet.kan också leda till ändringar i

Underhållsbidrag4.4.2

till finns i kap. barne-grundläggande bestämmelserna underhåll barn 7De om
loven.

föräldrarna för kostnaderna förOm saknar medel skallbarnet svaraegna
villkorutbildning i förhållande till sina ekonomiskaförsörjning ochbarnets

efterSinsemellan föräldrarna skyldigabarnets förmåga och anlag. är attsamt
behövs.förmåga skjuta till de medel som

kan18 ålder, denUnderhållsskyldigheten upphör barnet uppnår årsnär men
i skolan.i vissa fall förlängas barnet gårom

underhålletmed barnet skall bidra tillinte bor tillsammansEn förälder som
avtal, beslut deunderhållsbidrag. Bidraget fastställsbetalaatt avgenomgenom

fall domstol.försäkringskassorna och i vissalokala trygdekontoren dvs. av
vårdnadsmålunderhållsbidrag i ochfråganI domstol kan t.ex.tas uppom

underhållsbidragsfrågan tillhänvisakan ocksåäktenskapsmål. Trygdekontoren
möjlighetmuntlig bevisning åberopats. Dennaavgörande i domstol t.ex. om

vid födelse,föräldrarna inte tillsammans barnetsutnyttjas emellertid sällan. Bor
avtal inteunderhållsbidraget upprättats.skall trygdekontoret fastställa någotom

Trygdekontoretsoftast helt skriftlig.Handläggningen trygdekontoren är
domstolsfastställelse gällerFylkestrygdekontoret. Vidbeslut kan överklagas till

för överklagande.vanligt tvistemålsregler
trygdekontoren.underhållsbidrag fastställsOmkring 85 allaprocent avav

Även under-tillsammans med barnet kan åläggasförälder bor att utgesomen
underhållsskyldighet.försummar sinhållsbidrag han eller honom

till beloppunderhållsbidragetinte möjligt i avtal bestämmaDet är ettatt ett
i månaden augustibidragsförskottet, dvs. 970 norska kronorunderstigersom

medfört lägreför fastställelse skulle ha1993, inte de vanliga reglerna ettom
belopp.
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tillinnebär underhållsbidrag fastställsSedan 1989 gällerår attett system som
föreligger vissaviss den bidragsansvariges inkomst det inteprocent av omen

undantagssituationer. fastställs underhållsbidragetlag definierade Dåi noga
vissunderhållsbidraget skall"efter skön". Huvudregeln alltsåär utgöraatt en

eventuellbidragsansvariges bruttolön inkl. nettobeloppetdenprocent avav
föräldernskapitalavkastning. ingen hänsyn till den andraProcentreglerna tar

olikaekonomiska förhållanden. heller beaktas den bidragsansvarigesInte ut-
gifter.

i för varierar med antalet barnanspråk underhållDen procentsats tas somsom
beaktas.bidragsansvarige underhållsskyldig för. Endast barn under 18 ården är

Följande används.procentsatser

Antal barn Procentsats

111
182
243
28eller fler barn4

månad.00016 krbidragsansvarige har bruttoinkomst påExempel: Den peren
18 och denblirunderhållsskyldig för barn.två ProcentsatsenHan ettär ger

880 i månaden.underhållsbidrag totalt 2 krpå

till beloppfastställasenligt schablonregelnUnderhållsbidraget får inte ett som
augustiioch månad dvs.barnbidragsförskottetöverstiger fem gånger per

1993 850 norska kr.4
regel brutto-personintäkten somlika medför löntagareInkomstunderlaget är

användsinkomstenstorleken påfastställaförinkomsten. Som underlag att
ocksåharTrygdekontoretmånaderna.normalt lönebesked för de tresenaste

in-vidareUpplysningar kanregister.olikakontrollermöjlighet göra motatt
arbetsgivare.frånhämtas t.ex.

Övertidsersättning deendastbeaktas ärextrainkomsteroch mera var-avom
Även gällerVadbostad beaktas.frifri bil ellerförmånaktig t.ex.natur. av

kr.000 norska10endast beloppbeaktas överkapitalavkastning
minskadrörelsenfrånnettointäkteninkomstunderlagetföretagare ärFör egna

självdeklaration-denfalli dessaUnderlaget utgörsmed 10 senasteprocent. av

en.
bidragsförskottets30 gångerinkomst änårligbarnet självHar meren

Underhålls-ned.underhållsbidraget sättaskr skallnorskabelopp dvs. 29 100
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bidraget minskas då med belopp hälften intäkterbarnetsett motsvararsom av
detta belopp.över Avdraget skall dock inte medföra underhållsbidraget sättsatt

lägre förskottsbeloppetän med mindre barnet har inkomst 100 gångeren av
förskottsbeloppet dvs. 97 000 norska kr.

Bestämmelserna har kompletterats med flertal undantag skall medföraett som
skönsmässig fastställelse underhållsbidraget.av

Undantagen följande.är
Barnet 18 år. Underhållsbidraget skall iär över sådana fall normalt fast-a.

ställas till 80 det bidrag skulle ha barnetutgått varit underprocent av som om
18 år.

Den bidragsansvariges bruttointäkt låg användningenär så att procent-av
för barn 11 procent leder till lägre belopp förskottsbeloppet.satsen änett ett

År 1993 gick vid årlig bruttoinkomstgränsen på 105 800 norska kr.en
Får den underhållsbidragsansvarige pension, forsörjningstillägg från försvaret

eller tillskott från det allmänna och del stödet barntilläggutgörannat etten av
skall underhållsbidraget aldrig till belopp understiger barntillägg-sättas ett som
et.

Den bidragsansvariges årliga bruttointäkter mindre 180är gånger detänc.
månatliga bidragsförskottet samtidigt vårdnadshavarens intäkter överstigersom
360 gånger förskottsbeloppet.

Underhållsbidraget fastställs interimistiskt.
Den totala underhållsskyldigheten för de barn den bidragsansvarige äre. som

försörjningsskyldig för, i kombination med underhåll till äkta make eller under
håll till barn 18 år, överstiger 30 den intäktöver ligger tillprocent av som
grund för beräkningen.

Föräldrarna har delat den faktiska vårdnad barnen. Delad vårdnadom
föreligger den förälder har barnet minst har hand femnär det änsom om mer
månader året.om

En redovisar inte begärda uppgifter eller anledningdet finnsparternag. av
han eller hon förtiger upplysningar betydelsehar för avgörandet.anta att som

bidragsansvariges inkomsterDen väsentligen lägre det han eller honär än
bakgrund sin utbildning och förmåga bör kunna erhålla och någotmot av

godtagbart skäl till inkomsterna inte högre har inte anförts.äratt
En bosatt i utlandet och procentuell beräkning under-ärparternaav en av

hållsbidraget uppenbart orimlig med hänsyn till levnadskostnadernaär iatt
landet väsentligen avviker från levnadsförhållanden.norska

Är undantagsregel inte tillämplig skall procentmetoden användas.någon
Vid sidan underhållsbidraget finns möjlighetdet ålägga förälderatt attav en

s.k. särtillskott. Detta kan ske vid speciella tillfällen grundpåutge ett ut-av
gifter för tandreglering konfirmation.ellert.ex.

Underhållsbidrag kan fastställas för förflutenutgå tid, dock inte förävenatt
längre tid tillbaka före talans anhängiggörande. bidraget skallän år Förtre att
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särskilda skälföreliggerdettillbaka krävsfastställas för längre tid årän ett att
tidigare.kravet inte framställtsför att

underhållsbidraget,jämkninghelst avtalaFöräldrarna kan när avsom om
Om särskildabidragsförskottet.normalt dock inte till lägre belopp änett om-

trygdekontoret.jämkasunderhållsbidragetständigheter för det kantalar av
löpan-ändrats. Ettförhållandenainte kravtidsgräns finns ärNågon ett attmen

ändringmedför påomständigheternadeunderhållsbidrag ändrasde enom nya
10än procent.mer

kalendermånad.i förskott förnormalt betalasUnderhållsbidraget skall
Preskriptionsavbrottefter tio år.underhållsbidrag preskriberasfordranEn på

ske.kan
till kost-ingen hänsynunderhållsbidragets storlekbestämmandetVid tasav
framgåttfrån huvudregeln harUndantagför med barnet.nader umgänge som-

barn-vårdnadenfaktiskadelar denfall föräldrarnagjorts för det att omovan -
bedömning.skönsmässigfastställs då efterBidragetet. en

umgängesberättigadedenbetalas normaltförKostnader umgängesresor av
skall för-förkostnaderna umgängesresorföräldern. reglerNågra attsom anger

framgårtill barnelovenförarbetenafinns inte. Avmellan föräldrarnadelas
beslutakandomstolen i mål umgängeelleremellertid fylkesmannen attatt om

föräldrarna.kostnaderna skall delas mellan
inte.för utgårfrån allmännastöd det umgängesresorNågot

underhållsbidrag-liggerbidragsförskottssystemetomfattasde barnFör som av
månad.400 norska krgenomsnitt omkring 1ipå peren

4.4.3 Bidragsförskott

forskotterings-ifinnsbidragsförskottbestämmelsernagrundläggandeDe om
regleringenomfattasbarnsäkerställa desyfteLagens ärloven. att avatt som

bidragsförskottutgickbörjanunderhållsbidrag. Frånmånad får visstvarje ett
ierladesinteunderhållsbidragfastställtförskottendast ett somettsom

delvisfåttbidragsförskottetEfter hand harordning.vederbörlig annanen
karaktär.

augusti årmånad inorska kr970visst beloppmedFörskottet utgår ett per
ellerbelopplägretillfastställtskulleunderhållsbidraget ett1993 även varaom

finnsutfyllnadsbidragetsvenskatill detmotsvarighetalls.fastställt Eninte
behovsprövade.inteutfyllnadsbidraget äreventuelladetochFörskottetalltså.

jämkasellerfastställasskallunderhållsbidragetkrävakanTrygdekontoret att
bidrags-denfalli debl.a.Undantag görsskall utgå.bidragsförskottför att

underhåll.sitt barnsbidra tillförmågaansvarige saknar att
i Norgebosattmåste18 år. Barnetundertill barnBidragsförskott utgår vara

utgårBidragsförskottföräldrar.sinamed bådafår inte leva tillsammansoch
föräldrar, närsinaendast denmedtillsammansbarnet leveralltså när avena
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föräldrarna delar den faktiska vårdnaden barnet, barnet bornär ellerensamtom
tillsammans med sin föräldrar,andra med far-än eller morföräldrar. Vidt.ex.
delad vårdnad båda föräldrarna skyldiga betala underhållsbidrag för barnetär att
och båda har till bidragsförskott.rätt

Bidragsförskottet betalas månadsvis i förskott.ut
Möjlighet finns bidragsförskott retroaktivt för vissamånader. I fallatt tre

kan bidragsförskott lämnas också för längre tid tillbaka.
Bidragsförskottssystemet administreras trygdekontoren, dvs. försäkrings-av

kassorna.
förskottNär betalats betalningskravetövertar den bidrags-ut staten gentemot

ansvarige intill det belopp utbetalats i förskott.som
Det allmännas fordran förskotteradepå underhållsbidrag kan efterges helt eller

delvis.
Omkring 85 alla barn har till underhållsbidrag har bidrags-rättprocent av som

förskott.

4.4.4 Kravverksamheten

Det allmännas fordringar den bidragsansvarige grund utgivna bidrags-mot av
förskott krävs in Trygdeetatens Innkrevingssentral TI. TI kan också krävaav
in barnets underhållsfordringar.

Ett med påminnelseavgifter har införts fr.0.m. 1994.år Dettasystem system
beskrivs i avsnitt 23.5.

Om den bidragsansvarige inte har betalat förfallodagen, skall han eller hon
inom dagar upplysa anledningen härtillåtta TI redogöra för sina arbets-samtom
och inkomstförhållanden. Underlåter den bidragsansvarige detta, riskerar han
eller hon böter eller fängelse i högst månader.tre

Underhållsfordringar kan drivas tvångsvis. indrivningsmetoderDe som an-
vänds införsel i lön i liknandeoch utbetalningar utmätning egendom.är samt av

Den uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter betala underhålls-attsom av
bidraget han förmågaeller hon har medel eller skaffa medel därtill,trots att att

straffaskan med böter eller fängelse i högst månader inte strängaresex om en
straffbestämmelse tillämplig.är

bidragsansvarigas skulder till bidragsförskottssystemet uppgick januariDe i
1994 till miljarder2,4 norska kr.

Av de bidragsansvariga föräldrar återfinns i bidragsförskottssystemetsom
25,4hade årlig bruttoinkomst låg under 100 000 norska kr.procent en som

Endast 13 bidragsansvariga i de löpande ärendena skuldfria. Denprocent av var
genomsnittliga skulden låg 25 000 norska kr.på
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Erfarenheter4.4.5

infördesunderhållsbidragför beräkningreglernaAvsikten med de somavnya -
arbetemyndigheternaseffektiviseraochförenklaskullede1989år attvar-
värde-ochminskaskulleupplysningarinhämtandetunderhållsbidragen;med av

förutsägbarheten,Ökasyfteofta falla bort. Ett attringsmomentet annat var
privataupprättandetstimuleraunderlätta ochskullehoppadesvilket avman

för det allmänna.utgifternaminskaville ocksåavtal. Man
ändringenmedsyftenauppställdadebedömningendenhuvudsak görs attI

omfattninghaft litenalltidunderhållsavtalprivatabruketharI Norgenåtts. av
omfattningen.ökatreglernadedet svårt sägaoch är att nyaom

f.n.kritik över-starkfor såemellertidProcentmetoden har attutsatts man
kvotdelning.formtill någongå överväger att av

underhålls-förhållandetdetallt gälltframförhar attmetodenKritiken mot
endastindividuella hänsynbeaktandemedbestämmasstorlek kanbidragens av

Är tillämpligaprocentreglernatillämpliga.undantagsreglerna ärnågonnär av
möjlighetsaknastillämpligundantagsregel inte ärde någonoch det är om --

eventuell hemma-studielån,utgifter forbostadskostnad,till höghänsyntaatt en
underhållsbidrag.till lägreinteleder alltsåutgiftermake Högam.m.

högrefall påi sättsunderhållsbidragen mångasin tillileder enDetta atttur
vadoch högrebetala änbidragsansvarigeför denmöjligtvad attnivå ärän som

får drasbidragsansvarigaofta deblirdettaFöljdenin.drivas attkan avsom
underhållsbidrag.obetaldaskulder förmed

för denbeloppvissabehållabidragsansvarige rättdenexekution har attVid
90 000ligga pånormalfalliförbehållsbelopp kanDessaförsörjningen. ettegna

underhålls-tillunderhållsreglernalederSamtidigt attår.kronornorska per
kannorska kr106 000årsinkomstbidragsansvarig medförbidraget enen

månaden.i2 500 krtilldvs. nästanbelopp,detta28tillsättas procent av
ochprocentmetoden utgörinomhellerintebeaktasumgängeskostnaderHöga

harMetodenskön.efterunderhållsbidragetbestämmaskälheller någotinte att
bidrags-mellan denkontaktförsämradleda tillkandenkritiserats fördärför att

och barnet.föräldernansvariga
reglerdvs. deundantagsreglerna,formulerasvårt somävenDet attanses

efterbestämmasunderhållsbidragetochfrångåsskallprocentmetodennäranger
tröskeleffekter.kraftigatillofta upphovdessutomUndantagsreglernaskön. ger

underhålls-skallåretmånader4,5barnethandföräldrarnaHar omomaven
underbarnethandföräldernHarprocentreglerna.efterfastställasbidraget om
skön.efterunderhållsbidraget bestämsdelad ochvårdnadenmånaderfem anses

förkritiseratsharinkomstertill barnetshur hänsynBestämmelsen tas egnaom
barnetfastställasskallmånadeni att970 kr trotsunderhållsbidrag påettatt

norska kr år.000000-9085påinkomstersjälv har per
efter-besvärigtoftaupplevsefter skönunderhållsbidragetbestämmaAtt som

huravgöraoch det svårtdå saknas ärbedömningen attförhållpunkterfastasom
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rimligt bidrag börstort ett vara.
Den omständ igheten trygdekontoren dels administrerar bidragsförskottssys-att

dels kan bestämma storlekentemet, på underhållsbidragen har, enligt uppgift,
inte upplevts något problem i Norge.som

Någon kritik har inte riktats preskriptionstidens längd och möjlighetenmot till
preskriptionsavbrott.

Storbritannien4.5

De grundläggande bestämmelserna föräldrars underhållsskyldighet finns iom
Child Support Act 1991.

Underhållsskyldigheten gäller till dess barnet fyller 16 år och därefteräven
barnet genomgår grundläggande skolutbildning heltid,på dock längst tillom

dess barnet fyller 19 år.
Båda föräldrarna skyldiga försörjaär barnet de har förmåga till det.att Enom

förälder inte lever tillsammans med sitt barn fullgör sin underhállsskyldig-som
het betala underhållsbidrag. Betalade underhållsbidragatt kan medföragenom

viss skattelättnad.en
Den metod allmänt föranvänds bestämma storleken underhålls-attsom av

bidraget beaktar bl.a. barnets behov och båda föräldrarnas inkomster och
utgifter.

Metoden består följande moment.av sex
De grundläggande kostnaderna för barnets underhåll the maintenance

requirement bestäms.
Den del föräldrarnas inkomst kan i anspråk för underhåll tilltasav som

barnet the assessable income bestäms.
Detta belopp vad återstår föräldrarnasnär dagliga utgiftermotsvarar försom

underhåll och för underhåll hemmavarandeeget barn förbehållsbelopp-
exempt income har dragits från nettoinkomsten.av-

Den andel överskottet kan i anspråk för barnets underhåll thetasav som
deduction rate räknas fram.

Kontroll sker huruvida visst tilläggsbelopp additional element;ettav stan-
dardtillägg bör och iutgå förekommande fall bestäms tilläggsbeloppets storlek.

Kontroll sker den bidragsansvariga föräldern, sedan detatt preliminärtav
framräknade underhållsbidraget betalats, har medel kvar till sin och sinegen
aktuella familjs försörjning a protected level of income.

minstaEtt underhållsbidrag a minimum payment. Den bidragsansvariga
föräldern får normalt betala åtminstone visst lägsta underhållsbidrag.ett

tillämpadeDen metoden kommer igenomgås i det följande. De exempelatt
maintenance"har hämtats från "A guide child utgiventosom ges support av

Child Support Agency CSA. Siffrorna hänför sig till april 1993.
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skallgrundbehovför barnetskrävsbeloppdetuppskattas varaattFörst som
socialbiianvändsnivåerdeliggerberäkningarnaförgrundTilltäckt. som

rates.Supportthe Incomedragssammanhang
detförälderensamståendehosboroch 12 år,9barn, ansestvåFör ensom

barnbidrag uppgåutgåendeföravdragefterunderhållsbehovetsammanlagda
vecka.577,65till per

deutgifter. SedanochinkomsterföräldrarnasbådapåtittarI nästa steg man
assessable"theåterstårnettoinkomstenfråndragitsförbehållsbeloppenolika av

underhåll.anspråk förikaninkomstendelincome", den tassomav
hyresinkomsterränteinkomster,tjänst,inkomstingårnettoinkomstenI av

den lönregel tillmånadslönmed upp-löntagare somFör somser manm.m.
månaderna.under de tvåburits senaste

förnormalbeloppbostadskostnadskäliginkluderar samt ettFörbehållsbeloppet
i övrigt.försörjningenden egna

barn.hemmavarandeunderhållförocksåfår görasFörbehåll
itillämpasnivåerÄven degrundvalbestämsförbehållsbeloppen somav

socialbidragssammanhang.
medkontakthållaförhaförälder kanbidragsansvarig attKostnader ensom

kostnadersådanariktigt ettinteharinte. Det attbeaktasbarn ansettssina ge
försörjning.för barnetskostnadernagrundläggandeframför deförsteg

vårdnadshava-ellerbidragsansvarigesdenhosinkomstertillhänsynIngen tas
eventuella partner.nyarens

förbehållafårföräldervarje egetbeloppdetFörbehållsbeloppet representerar
gällerVadhemmavarande barn.eventuelltunderhållförunderhåll och av
med.bidrakanförälderandratill vad barnetshänsynhemmavarande barn tas

förnormalbeloppetliggerbostadskostnadenutomlevnadskostnaderFör egna
föräldernbidragsansvarigedenvecka. UmgåsE44föräldrarensamstående per

högre.någotbeloppetveckavarje sättsminst två nätterundermed barnet
dragitsförbehållsbeloppföräldernssedanåterstår avöverskottdetAv som

dessunderhåll tillföranspråkihälftennettoinkomsteller henneshans tasfrån
täckt.behov ärbarnets

Exempel I
hosborBarnentillsammans.barntvåharDeharSallyoch separerat.Peter

påunderhåll liggerbehovinte. Barnensförvärvsarbetar samman-SallySally. av
skallHanvecka.E140tillöverskott uppgårvecka. Peters277,65 perlagt per

vecka.E70dvs.underhållsbidrag,iöverskottet50 perbetala procent av

Exempel 2
bor hosRuth,ochLaurabarn,har tvåDeskilda.Christine somärochLen

Bådavecka.577,65totaltliggerunderhållbehovChristine. Barnens perav
ochveckaE120tilluppgåröverskottförvärvsarbetar. Lens perföräldrarna

sammanlagdaFöräldrarnasvecka.E20tilluppgåröverskottChristines per
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överskott ligger alltså på 5140 vecka. Hälften det totala överskottet ärper av
570, vilket mindreär barnensän behov underhåll 577,65. Len skall dåav
betala hälften sitt överskott, dvs. 560 vecka.av per

Överstiger föräldrarnas sammanlagda överskott barnets grundbehov kan ett
tilläggsbidrag bli aktuellt. Tilläggsbidraget bestäms till 25 det över-procent av
skjutande överskottet till viss maximinivå. Tanken bakom detta tilläggupp en
är föräldernär har detatt ställt ekonomiskt så detär hansgott rätt elleren att
hennes barn delar välståndet på sätt de levt tillsammans medsamma som om
föräldern.

Exempel 3
Antag Christines överskott iatt exempel 2 ökar till 550 vecka. Föräldrarnasper
sammanlagda överskott skulle då tilluppgå 5170 vecka. Hälften härav ärper
585, vilket belopp överstiger barnens behov underhåll 577,65. Ett tilläggav
kan då aktualiseras.

Lens grundläggande underhållsskyldighet kan i detta fall beräknas följandepå
sätt.

5120
577,65 554,81x ----

5120 550+

Lens överskott tilluppgår 5120 vecka. Hälften 5l09,62 täcker betal-per av
ningen underhållsbidraget 554,81.av

Överskott 5120
Ianspråktaget för underhållsbidrag enligt 50-procentsregeln 5109,62
Återstår 510,38

Tillägg, 25 återstående belopp 52,60 25 "procent % 510,38.av av
Len skall alltså betala underhållsbidrag på totalt 554,81 52,60 557,41.+

Även Christine skulle kunna bidra med tillägg. Hon bor emellertid tillsam-ett
med barnen och försörjer dessa i hemmet, varför tillägget intemans behöver

räknas ut.

Exempel 4
Karen och James skilda.är De har två barn, Louise 10är år och Emmasom

15är år. Karen är ensamstående och har inte någon inkomst.som James har en
bruttoinkomst på 55 694 månad.per

Barnens behov underhåll uppgår till sammanlagt 577,65.av
James överskott: Nettoinkomst efter skatt och försäkringsavgift uppgår till

5850,69 vecka. Efter förbehållsbeloppet 5159,38 veckaatt dragitsper per av
återstår överskott 5691,31 vecka.ett om per

Barnens grundbehov på 577,65 har tillgodosetts 50när de förstaprocent av
5155 ,30 överskottet betalats. James har emellertid överskott ytterligareav ett
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5536,01.
blir 5134. Förutsatt5536,01 attbeloppetåterståendedet25 omprocent av

skalltilläggsbidrag Jamesdetdettamaximiniván äröverstigerintebeloppdetta
betala.

Maximinivån
574,10Lousie
595,40Emma

5169,50.falli dettatotaltMaximitillägg

maximinivån.understigertilläggsbeloppetframräknadeDet
haninnebär5134. Dettatilläggsbidrag attbetalaalltsåskall sam-James ett

grund-5134veckavarjeunderhållsbidragi +5211,65betalaskallmanlagt
577,65.underhållsbidragetläggande

till-har kvarföräldernbidragsansvarigadenkontrollSlutligen görs attaven
försörjning. Hänsynfamiljseventuell tasochmedel förmedräckligt eget ny

iveckaminst tvåbidragsansvarige nätterdenhosbortill barn peräven som
under-framräknadefår detbeloppetåterståendedetRäcker integenomsnitt.

justeras.hållsbidraget

Exempel 5
bostadskostnaderDerastvå år.Becky, ärbarn,harSheilaRichard och ett som

545 utgörvecka,550tilllån uppgåroch påamortering ränta varavett per
räntor.

för Paulvecka522,18medunderhållsbidragbetalaskyldigRichard är peratt
år.9

nettoinkomst:Familjens
5152,63nettoinkomstRichards
510,00Barnbidrag

5162,63totaltNettoinkomst

inkomst."skyddadeRichards
569,00Sammanboende
515,052 årBarn,
59,65Familjetillägg

593,70Totalt

545,00Bostadskostnader
alltså.beaktasEndast räntan

58,68Skatt
58,00säkerhetsmarginalEn

5155,38Grundskydd
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Ett tillägg tiopå skillnaden mellan disponibel inkomstprocent och grund-av
skyddet härefter.görs Skillnaden mellan den disponibla inkomsten E162,63
och grundskyddet El55,38 tilluppgår E7,25. Tio detta beloppprocent av
73p läggs till grundskyddet, vilket skyddsnivå på totalt E156,11ger en per
vecka.

Richard skulle betala underhållsbidrag E22,18ett för Paul. Om han be-
talade så den disponibla inkomstenstor E162,63en på skullesumma hanav
endast ha kvar belopp E140,45ett vecka, dvs. belopp understigandeom ettper
skyddsnivån E156,1l vecka. Underhållsbidraget till Paul måste därförper
reduceras så Richard och hans familj fåratt kvar belopp El56,11ett om per
vecka. Underhållsbidraget bestäms alltså till E6,52.

I de fall skyddsnivån skulle leda till underhållsbidraget understigandeett E2,20
aktualiseras bestämmelsen minsta underhållsbidrag.ettom

Ett underhållsbidrag skall normalt inte bestämmas till belopp under-ett som
stiger E2,20 vecka. Från denna huvudregel har emellertid vissa bidragsan-per
svariga föräldrar undantagits, nämligen fångar, under 18 årpersoner som
uppbär socialbidrag Income Support och bidragsansvariga uppbär sjuk-som
eller handikappunderstöd sickness and disability benefits.

De flesta bidragsansvariga föräldrar får behålla mellan 70 och 85 procent av
sin nettoinkomst underhållsbidragetnär betalt.är

Om den bidragsansvariga föräldern har hand barnet under minst 104 nätterom
år dvs. i genomsnitt två nätter vecka hänsyn härtillper föräldernstas närper

förbehållsbelopp exempt income och skydddsbelopp protected income be-
Vidarestäms. reduceras det underhållsbidrag skulle ha betalats.som annars

Antag underhållsbidraget bestämtär tillatt E50 vecka och den förälderattper
barnet bor tillsammans med förutsätts bidra med E20som vecka. Det totalaper

underhållet till barnet uppgår då till E70 vecka. Om den bidragsansvarigeper
har hand barnet under två nätter vecka han eller hon haom stått förper anses
2/7 E70, dvs. E20. Underhållsbidraget E50 reduceras då till E30.av

En myndighet The Child Support Agency CSA fastställer underhålls-- -
bidragen, uppbär betalningarna från de bidragsansvariga i vissa fall och sköter

indrivningen. I de fall den förälder barnet bor hos ellerom dennassom partner
uppbär bidrag från det allmänna Income Support, Family Credit, Disability
Working Allowance han eller honär skyldig bemyndiga socialministern theatt
Secretary of State for Social Security utverka underhållsbidrag.att Undan-ett

från kravet på medverkantag i fallgörs de detta riskerar skada eller orsakaatt
oskälig hos vårdnadshavaren eller de barn lever tillsammansoro med vård-som
nadshavaren. Vägrar vårdnadshavaren medverka och kan han eller hon inte
anföra något godtagbart skäl för sin vägran reduceras utgående bidrag.

För CSA:s tjänster huvudregel avgift.tas Avgifter för fastställelseutsom en
och översyn underhållsbidraget är E44 år och avgiften för kravhantering-av per

E34är år. Under vissa förutsättningar kan förälderen befrias frånper en att
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eller haruppbärföräldrar partnergäller somavgiften. Detta enbetala t.ex. som
DisabilityellerCreditFamilyellerSupportIncomesocialbidraguppbär

överskott.eller saknarAllowanceWorking
med denkontaktCSAordningvederbörliginte iunderhållsbidraget tarBetalas

efter28 dagarinomöverenskommelse inte nåsbidragsansvarige. Kan någon
medbeläggas ränta.belopputeståendekanbetalningstidpunkten

dåtillfrågasFöräldrarnavarje år.storlek över omUnderhållsbidragens ses
framräknasunderhållsbidragetstorlekenochFörhållandenaktuellasina

tillhandahåller.deuppgifterdeutifrån
under-Ettförhållanden.ändradevidvidare överkanUnderhållsbidraget ses

begäranvidare påOfficer" kan"Child Supportfastställtshållsbidrag enavsom
tjänsteman.omprövas annanav en

AppealSupporttill Childöverklagasocksåunderhållsbidrag kanbeslutEtt om
Tribunal.

TysklandFörbundsrepubliken4.6

Underhåll till barn4.6.1

ifinnsunderhållsskyldighetföräldrarsbestämmelsernagrundläggandeDe om
BGB.Gesetzbuch,Bürgerliches

BGB.1601§sina barnunderhållaskyldigaföräldrarnatysk lag attEnligt är
barnetförutsätterålder attbarnetsföreliggerUnderhållsskyldighet oavsett men

minderårigagällerVadBGB.1602§självtsigförsörjaståndiinte är att
endastförmögenhetstillgångareventuella utanderasintebeaktasbarnogifta

avkastningen därav.
föreligga ärskallunderhållsskyldighet attförförutsättningytterligare attEn

eftersättandeunderhållsbidrag egetbetala utan avförmågaharföräldrarna att
BGB.1603§uppehälleskäligt

underhållsberättiga-denvidarebestämsomfattningUnderhållsskyldighetens av
BGB.1610§behovdes

delhurriktvärdeneller stor avangivna angeri lag procentsatser somNågra
underhållföranspråkibörinkomsterunderhållsbidragsansvariges tasden som

tabell-ierfarenhetersinasammanfattatdomstolarvissaharinte. Däremotfinns
liknande.ellerform

föräldernandraoch denmellan barnetmedsamband umgängeiResekostnader
föräldern.umgängesberättigadedenregelbetalas avsom
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4.6.2 Bidragsförskott

Betalas inte underhållsbidrag alls eller betalas det inte i vederbörlig ordning
eller bidragetär inte tillräckligt högt kan barnet erhålla bidragsförskott U nter-
haltsausfall eller Unterhaltsvorschuli.

Bidragsförskott kan lämnas till dess barnet fyller 13 år och under högst 72
månader. Bidraget uppgår till högst 291 tyska mark förmånad barn underper
6 år och till 353 tyska mark månad för äldre barn. I de delstaterper som
tidigare ingick i Tyska Demokratiska Republiken beloppenär något lägre, 219

264 tyska mark månad.resp. per
Stödet inte behovsprövat.är Det inteutgår föräldrarna lever tillsammansom

eller vårdnadshavaren giftär och bor tillsammans med maken.om
När bidragsförskott lämnas övergår barnets anspråk på underhåll, till detupp

belopp lämnats i förskott, till förbundsstaten söker återkrävasom utbe-som
talade förskott från den bidragsansvarige.

4.7 Australien

Den l oktober 1989 trädde "the Child Support Assessment Act" ikraft. Ge-
reformen infördes för beräkningett underhållsbidragnom nytt system tillav

barn. Beräkningen underhållsbidraget sker enligt i lagen angiven formel.av en
Underhållsbidrag uträknade enligt formeln fastställs "the Child Supportav
Agency" CSA. CSA kan också driva underhållsbidragen, t.ex. genom
avdrag denpå bidragsansvariges lön. Underhållsbidragen överförs sedan via
"Department of Social Security" till vårdnadshavaren.

Grundprincipen är viss andel det beloppatt återstår sedan den bi-en av som
dragsansvariges beskattningsbara inkomst minskats med förbehållsbelopp förett
hans eller hennes levnadskostnader i underhållsbidrag.tas utegna

Formeln varierar beroende förhållandenapå i det enskilda fallet.
Den grundläggande formeln följandepå vis. De belopputser som anges

hänför sig till år 1991-92.

Den bidragsansvariges beskattningsbara inkomst indexfaktor visst förbe-ettx -
hållsbelopp exemption amount viss procentsats.enx

Man frånutgår den beskattningsbara inkomst ligger två tillbaka.år Försom
uppdatera inkomsten till dagslägetatt används indexfaktor. Den bidrags-en

ansvariga föräldern får också behålla visst $7584,20belopp för sinett egen
försörjning.

Procentsatsen varierar beroende hur många barn den bidragsansvarige är
skyldig betala underhållsbidrag till.att
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18Ett barn procent
27barnTvå procent
32barnTre procent
34barnFyra procent
36flera barnellerFem procent

liggaräknats enligt formeln komma påSkulle underhållsbidrag ettattutett som
$260 förmågaden bidragsansvarige saknaunderstigerbelopp år ansespersom

underhållsbidrag.betala någotatt
kan fast-underhållsbidragockså maximigräns för hurfinnsDet stort somen

index-skall betalasbelopp vadställas. Detta motsvarar varsav en personsom
förgenomsnittliga lönentill 2,5 denuppräknade inkomst uppgår gånger en

250Weekly Earnings, AWE.heltidsarbetande Average procent avvuxen
$74till 828.AWE uppgår

heltids-genomsnittslönen föröverstigervårdnadshavarens inkomsterOm en
modifieras$29 till detta och formeln931 år hänsynarbetande tasvuxen per

följandepå sätt.

visst förbe-indexfaktorbeskattningsbara inkomstbidragsansvarigesDen ettx -
beskattningsbara inkomstvårdnadshavarensexemption amounthållsbelopp -

vissdisregarded incomeinkomstindexfaktor icke beaktad procent-enxx -
sats.

dis-Custodiansbortserinkomsterdel vårdnadshavarensDen som manav
hand barnkostnader förbestår AWE plusregarded income från att ta omav
ligga 11,5kostnaderdessachild costs. barn under årFör antasett sexcare

AWE.procent av
formelninträffagoda inkomster kan detvårdnadshavaren har mycketNär att

litet under-mycketunderhållsbidrag eller endastvid handen något ettattger
till visstunderhållsbidragetfall bestämshållsbidrag skall betalas. I sådana ett

fjärde-beloppliability payment. Dettaminimibelopp a minimum motsvarar en
vårdnads-haft betalabidragsansvarige skulle hadendet beloppdel att omav

inkomst alls.inte haft någonhavaren
beaktas det-hemmavarande barnföräldern försörjerbidragsansvarigaOm den

tillhöjs. Höjningen uppgårförbehållsbelopphans eller hennesattta genom
till$2009,80 13 och 15 ochför barn mellan år$1378 0-12för barn i åldern år,

$3l61,6O för äldre barn.
deåtminstonevårdnadföräldrarnaHar ett gemensam-avomensamenvar av
eller flera barnvårdnadcustody eller har desplitbarnen ettomgemensamma

hjälp for-räknas medvarje förälders bidragcustody kan varjeshared ut av
här. Bidragentill redovisas intei dessa fall gårHur beräkningarnameln.

bidragetbetala det högstaförälder skallvarandra och denkvittas sedan mot som
föräldern.till den andramellan bidragenmellanskillnadenbetalar

och juste-CSAunderhållsbidragen gång årSom huvudregel över per avenses
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därvid i förhållande till föräldrarnas inkomster.ras
Vårdnadshavaren eller den bidragsansvariga föräldern kan åstadkomma att

formeln frångås. skerDetta domstolsavgörande departure order.ettgenom
Skäl för detta kan förälderns förmåga försörja barnet redu-t.ex. äratt attvara
cerad grund skyldigheten försörja eller på grundattav en annan person av

föräldern har höga kostnader för umgås med barnet.att att
Underhållsbidrag kan också fastställas domstol och överenskommel-av genom

se.
de barnFör inte omfattas 1989 års reform föräldrarnamåste, intesom av om

kan domstol underhållsbidragetsavgöra storlek. Härvid hänsyn tilltasenas, en
barnets behov och båda föräldrarnas inkomster, förvärvsförmåga och egendom.

1989 reformårs föremål förär utvärdering.en

84. Nya Zeeland

De grundläggande bestämmelserna föräldrars underhållsskyldighet gentemotom
sina barn finns i Child Support Act 1991.

Grundprincipen föräldrarär skyldiga försörja sinaär barnatt att oavsett om
de bor tillsammans med barnen eller inte. Underhållsskyldigheten upphör när
barnet fyller 19 år och i vissa fall tidigare om barnet ingår äktenskap eller
försörjer sig själv.

Underhållsbidrag kan fastställas avtal. Uppbär vårdnadshavaren integenom
samhällsstödnågot råder full avtalsfrihet. Underhållsbidrag kan också fastställas

Inland ChildRevenue Support Agency.av
En vårdnadshavare uppbär stöd från det allmänna ensamförälderstödsom

eller "Unsupported Child Benefit" vårdnadshavaren inte barnets för-ärom-
älder skyldigär ansöka få underhållsbidraget fastställt Child Sup-att attom av

Agency. I dessa fall tillfaller betalningarna och skall den bidragsan-port staten
svariga föräldern betala underhållsbidraget till Child Support Agency. Eventu-
ellt överskjutande underhållsbidrag underhållsbidrag överstigande stödet eller
överstigande det underhållsbidrag skulle ha bestämts viss formelsom om en
använts betalas till vårdnadshavaren. Föräldrarna kan i dessa fall självaävenut
komma storlekenöverens det underhållsbidragpå skall betalas dettaom som om
inte ligger under det skulle ha fastställts formeln Underlåteranvänts.som om

förälder uppbär stöd från det allmänna ansöka underhålls-att atten som om
bidraget fastställt reduceras $22stödet från det allmänna med vecka.per

Anser någon föräldrarna det föreligger speciella omständigheterattav som
det underhållsbidraggör bestämts blir orimligt kan han eller hon ansökaatt som

hos familjedomstolen Family Court "departure order" ett avvikelse-om en
beslut.

Några bestämmelser reglerar hur resekostnader skall fördelas mellansom
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föräldrarna finns det inte.
underhållsbidragets storlekanvänds för bestämmaformelDen utatt sersom

följandepå sätt.

a-bxc

tillbaka, ökad medbeskattningsbara inkomstbidragsansvariges två årdena
årligeninflationsfaktor, fastställssomen

allowancebidragsansvariges förbehåll livingdenb
percentagethe childviss supportprocentsatsenc

$S7,795 beaktas inte.överstigerBeskattningsbara inkomster som
understiga den in-kommeraktuella inkomsterdet det åretsKan attantas att

kani formeln med minst 15huvudregeln skall beaktasenligtkomst procentsom
in-beskattningsbarauppskattning det aktuellai stället åretsgöra avenman

komst.
för olika stöd-levnadskostnader baseras nivånförFörbehållsbeloppet egna

denBenefit och beror påInvalids Benefit och Unemploymentbl.a.former
situation.bidragsansvariges

används år 1994.Följande förbehållsbelopp

$10,379hemmavarande barnEnsamstående utan
$14,425hemmavarande barnsammanboendeellerGift utan
$20,656barnhemmavarandesammanboende medEnsamstående eller ett

för-inte anmäla ändradeinformation ochlämnastraffbart vägraDet är attatt
förbehållsbeloppet.påverkarhållanden som

dragitsförbehållsbeloppetsedandet överskott återstårviss andelEn somav
i underhållsbidrag.inkomstenbeskattningsbarafrån den uttasav

den bi-det antal barnfastställda i lag och berorProcentsatserna är som
underhållsbidrag för.betaladragsansvarige skyldigär att

används.Följande procentsatser

18barn1
242 barn
273 barn
30eller flerabarn4

Är 40 procent används andradelad minstvårdnaden barnen procentsatser.om
beträffande vilket vård-barnföljande Detfall användsdessal procentsatser.

0,5 barn.delad räknasnaden är som
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Antal barn

0,5 12
l 18
1,5 21
2 24
2,5 25,5
3 27
3,5 28,5
4 eller flera 30

$1ODet minsta belopp kan fastställas vecka.ärsom per

Exempel underhållsbidrag 1992på vecka siffrorårsper

bidragsberättigat $15Ett barn och ársinkomst på 000en
$l7ensamstående:-

$1Ogift:-
$1Ohemmavarande barn:ett-
$1Ohemmavarandetvå barn:-

bidragsberättigat $45barnEtt och ársinkomst 000påen
$121ensamstående:-

$l07gift:-
586hemmavarande barn:ett-
$82hemmavarande barn:två-

$I5bidragsberättigadeTvá barn och ársinkomst 000páen
$23ensamstående: i-

$1Ogift:-
$1Ohemmavarande barn:ett-
$1Otvå hemmavarande barn:-

bidragsberättigade $45Två barn och årsinkomst 000páen
$162ensamstående:-

$143gift:-
$lhemmavarande barn: 15ett-
$110hemmavarande barn:två-

I lagen de fall där den normalt frángås.använda metoden kan Beslutanges
härom a departure order fattas familjedomstolen Family Court ansökanpåav

föräldrarna.någonav av
särskildaDe omständigheterna följande.är

bidragsansvarigesDen förmåga försörja barnet nedsatt på grundäratt av
skyldighet försörja andra barn, sig själv eller andraatt vuxna.

Höga kostnader i samband med umgänge.
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Speciella behov hos det bidragsberättigade barnet t.ex. på grund ettav
handikapp.

Inkomster, förvärvsförmåga, finansiella hos föräldrarnanågonresurser av
eller barnet t.ex. vårdnadshavaren har hög inkomst.om en

Tidigare betalningar5. eller egendomsöverenskommelser.
enda fallDe där underhållsbidraget kan fastställas till noll kr denär när

bidragsansvarige avtjänar fängelsestraff eller vistas sjukhus och endastpåett
S520har inkomst från kapital inte tilluppgår år.som per

Underhållsbidrag betalas månatligen i efterskott den 20 i månaden efter den
månad underhållsbidraget avser. Vid försenad straffavgiftbetalning utgår en

$5,penalty tio dock minst tillägg förpå med procentenhetertvåprocent av
varje ytterligare månad underhållsbidraget obetalat.utestårsom

Underhållsbidragen varje år.överses
underhållsbidrag fastställts Child Support Agency kanEtt omprövassom av

denna instans och överklagas till familjedomstolen Family Court.av
Child Support Agency kan också förmedla underhållsbidrag i de fall något

statligt stöd inte utgår.
allmännas krav underhållsbidrag inte efterges. kanDet kan Däremot man

vidta tillunderlåta några kravåtgärder sådana inte bedöms leda någotatt om
resultat.

Lagstiftningen föremål förär översyn.
Genom "the Zealand Support Service" NZISS betalas statligaNew Income

ensamföräldrar.stöd till Stöden inkomstprövade.ärut
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Försäkringskassans5 roll;
bakgrund

5.1 försäkringskassansNackdelarna med roll
i dag

del problemen med bidragsförskottssystemet hänger medEn stor av samman
kopplingen mellan reglerna bidragsförskott utfyllnadsbidrag och reglernaom

underhällsbidrag.om
Bidragsförskott för räknat 080 kr. Förskottet i princip medår 14 utgårutgör

belopp det fastställda underhållsbidragetfullt lägre.även ärom
del bidragsförskottet fastställt underhållsbidrag skallDen mot ettav som svarar

kräva tillbaka från den bidragsansvariga föräldern. de fall det under-kassan I
hållsbidrag fastställts lägre bidragsförskottet mellanskillnadenär än utgörsom

bidrag från det allmänna inte Staten därigenomkan återkrävas. harett rent som
direkt intresse underhållsbidrag inte eller dom fastställsavtalett attav genom

lägre belopp vad den underhållsbidragsansvarige enligt reglerna itill FBänett
betala.bör

§ tredje4 stycket BFL finns reduceringsregel skall förhindraI atten som
bidragsförskott betalas med för högt belopp fastställt underhållsbidragnärut ett
uppenbarligen understiger bidragsansvarigevad den bör betala. Bestämmelsen
innebär försäkringskassan i sådana fall inte lämnar bidragsförskott med högreatt

underhållsbidraget,belopp dvs. endast med det belopp kan återkrävas.än som
förhindra föräldrarnaSyftet med bestämmelsen lågt under-är att att ettgenom

hållsbidrag kostnaderna för barnets försörjning det allmänna.vältrar över
Som redan har försäkringskassan grund den till återkravpå rättsagts somav

föreligger inte fastställs förintresse underhållsbidraget till lågtett att ettav
Att kostnaderna för barns försörjning inte alltför lågtbelopp. ett ettgenom

till viktigtunderhållsbidrag övervältras det allmänna emellertidär även ur
rättvisesynpunkt och för betona föräldrarna de i första handäratt att som
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för barnens underhåll. detFör emellertid underhållsbidragetsärmestaansvarar
storlek formellt och processuellt fråga mellan barnet och den under-en- -
hållsbidragsansvarige och detta barnet boföräldern inte har någottrots att
egentligt ekonomiskt intresse underhållsbidragets storlek det inteeget av om
överstiger bidragsforskottsnivån. avtalspart ellerBarnet i domstolspro-är part en

för barnet gäller det endast till bidraget inte blir bestämt tillatt attcess men se
lågt belopp bidragsförskott den anledningen inte lämnas fulltsåett att ut.av

Partsställningen vid fastställande jämkning underhållsbidrag kan därföroch av
framstå bidragsforskottets konstruktion i samverkankonstlad och med densom
avtalsfrihet nödvändigt ha regler innebärråder detgör äratt att attsom som
försäkringskassan kanreducerabidragsförskottetomunderhållsbidragetbestämts
till belopp uppenbarligen för lågt.ärett som

fullständiåhetensFör skull försäkringskassan dock kanbör det härnämnas att
bli den under ållsbidragsansvariges i vissa situationer, nämligen vidartmo
ämkning fastställt bidrag för tid idragsförskott och dendå har utgått rättettav

förvärvat påverkas inte erhållsbidrags-avtal mellan dent.ex. ettassan av un
ansvarige och barnet nedsättning underhållsbidraget se kapitel 6.om en av

Att försäkringskassan i bidragsförskottsärendet skall underhållsbidra-pröva om
uppenbarligen för lågt, föranleder dessutomär många gångerget att parterna

osäkra kassan kommerär på godta deras avtal underhållsbidrag.attom om
Detta kan också gälla domar, nämligen i den mån de bygger på parternas
dispositionsfrihet processföremålet se avsnitten 2.4.1 och 2.4.2över samt
Allmänna råd från RFV 1989:10 60 och 61. Risken för bidragsförskottatts.
kommer eller lämnas med reducerat belopp kan medföravägrasatt att parterna,
åtminstone i de fall advokater och andra juridiska rådgivare inte inkopplade,är
inte träffavågar avtal de egentligen underhållsbidragetsär överenstrots att om
storlek. leder tillDetta domstolsprocesser betecknas onödigamåstesom som
s.k. skenprocesser. Osäkerheten försäkringskassans bedömning kan ocksåom
påverka processföring medgivandenmed avseende yrkanden,på ochparternas
vitsordanden faktiska omständigheter. jämk-Samma förhållanden gäller vidav
ning och omprövning underhållsbidrag.av

Att domstolarna belastas intemed reella tvisterär några ärprocesser som
olämpligt principiell förorsakarsynvinkel och såväl det allmänna denur som
enskilde kostnader.

Det hur vanligt detär svårt på med skenprocesser. Iäratt svara promemo-en
ria från Socialdepartementet 1983 gjorde efterår förfrågan hos ettman en-

domare vidantal tingsrätterna den mycket ungefärliga uppskattningen att-
omkring hälften de tvistiga målen underhållsbidrag tillhörde kategorinav om
"onödiga". försöksverksamhetEn med förhandsbesked från försäkringskassorna

skäligt underhållsbidrag i bidragsförskottärenden budgetåren 1985/86om om
och 1986/87 tyder emellertid antalet "skenprocesser" få.på äratt

Enligt enkätundersökning 1987 underhållsbidragskommitté gjordeårsen som
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tingsrätterna i varierande1988 förekom skenprocesser enligt de tillfrågadeår
försäkringskassornaomfattning. socialförvaltningarna ochAdvokatbyråerna,

inte förekom SOUovanliga eller desådanaansåg attatt processer var
1990:48.

utfyllnadsbidrag med motiveringende fall försäkringskassanI vägrar att
begräns-uppenbarligen för lågt belopp kanunderhållsbidraget fastställts till ett

underhållsbidrag jämkat elleri möjligheterna få omprövatningarna att ett
kan under-Enligt kap. 10 § FBleda till rättsförluster för barnet. 7dessutom

förhållandenaändring inämligen jämkas endasthållsbidraget rättenav om
vid desstill omständigheternaföranleder avtalet oskäligt med hänsyndet eller är

inte ändratsunderhållsbidragetförhållandena i övrigt. Endasttillkomst och om
14.vidare kapitelsådana skäl sesexårsperiod kan detunder omprövas utanen

detpraktiken tordeskall dock inte överdrivas. IRisken för rättsförluster vara
advokatergrund. de fallutfyllnadsbidrag denna Itämligen sällsynt vägrasatt

det dessutområdgivare inkoppladeprofessionella juridiska äreller andra är
gjorts be-giltighetdvs. avtalvanligt använder villkorade avtal,att varsmani

underhållsbidraget.godtarroende försäkringskassanattav
punkter.sammanfattas i följandeProblemen kan alltså

J

skälStatsfinansiella
den underhålls-grund sin återkravsrättFörsäkringskassan hara motavI

inte läggs påunderhållsbidragenbidragsansvariga föräldern intresse attett av
självmöjligheteremellertid i princip inte någranivå. harför låg Kassan atten

vad gälleri ställetdomstolsprocess. Deneller i äravtalsluta t.ex.agera en
boföräldern, vilketbarnethänvisad tilljämkning för framtiden att agera genom

risk förfinns därförutsträckning. Deti begränsadmöjligt endast attär eni det allmätma.för får bäraskostnaderna barnenomotiverat delstor avavg
l
Föraldrasynpunlcterl

iRättviseaspekter
deldetnivå allmänna överför lågläggsunderhållsbidragenOmb tari eneni för enligtbörsjälva ståföräldrarnaförsörjningl för barnetsde kostnader somaviI föräldrar-frånförskjutsför barnentillkan ledai Dettareglerna FB. ansvaretI att

familjetyp kärn-diskriminerartill stödsystemetochtill det allmänna att en§ na
bidrags-missbrukspekulation och1 Attmed andra.jämförelsefamiljerna i av

respekterasskallförocksåviktförhindras är systemetförskottssystemet attav

i rättvist.upplevasoch som

Osäkerhet parterna
äSkenprocesser

storlekunderhållsbidragetsbedömningosäkerhet kassansc Parternas avomi
påverkarskenprocesser. Dettas.k. statenstill onödigaledakan processer
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kostnader för den allmänna rättshjälpen och ökar belastningen de allmänna
domstolarna. Dessutom kan medföra måste betalaatt parternaprocesserna
rättegångskostnader.

Rättgörluster
d Om försäkringskassan bedömer fastställt underhållsbidrag uppenbar-att ett
ligen för lågt kan de begränsadeär möjligheterna till jämkning/omprövning av
underhållsbidraget leda till rättsförlust för barnet utfyllnadsbidrag lämnasen
inte.

Ansvar för bofördldrarna
e Systemet innebär i praktiken lägger boföräldrarna föratt ettman ansvar
storleken det allmännas stöd till barnen. Eftersom det frågaär stödav ettom

kompensera brist från den underhållsbidragsansvarige upplevsattsom avser en
detta ofta orimligt, särskilt eftersom boförälderns möjligheteransvar som att

begränsade.äragera

Dubbelarbete

f I de fall bidragsförskott aktualiseras uppkommer dubbelarbete mellan försäk-
ringskassorna å sidan och de handlägger frågor underhålls-ena organ som om
bidrag bl.a. advokater, socialnämnder och domstolar å andra sidan. Dubbelar-
betet behandlas i kapitel

Att kassans roll behöver stärkas har alltså sin grund i den koppling i dagsom
finns mellan bidragsförskottet och underhållsbidraget. Så länge denna koppling
kvarstår kommer vissa de problem vidlåder det nuvarande bidrags-av som
förskottssystemet kvarstå, låt olikapå kan lindrasätt delatt attvara man en av
dem.

5.2 Något tidigare förslag ochom

överväganden

Familjelagssakkunniga föreslog i sitt delbetänkande SOU 1977:37 Underhåll
till barn och frånskilda, ordning för återkrav bidragsförskott. Förslageten ny av
innebar i huvudsak försäkringskassan självständigt skulle den bidrags-prövaatt
ansvariges betalningsförmåga och löpande vad han eller honavgöra skulle betala
tillbaka till det allmänna grundpå utgivna bidragsförskott; detta oberoendeav

vad kunde ha bestämts underhållsbidragets storlek dom ellerav som om genom
avtal.

Åtskilliga remissinstanser kritiska till förslaget och det inte i dentogsvar upp
proposition utarbetades grundvalpå betänkandet prop. 1978/79: 12, bet.som av
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1978/79:99.1978/79:LU9, rskr.
för-åtskilligakundehanpropositionenuttalade iDepartementschefen att se

bidragsförskottbetala tillbakaskyldighetenprövningenfrigöraidelar attatt av
vidaredockanfördeunderhållsbidrag. Hanavgörandenacivilrättsligadefrån om

borde fåochvidgatverksamhetsområdefått sittnyligenförsäkringskassornaatt
dem.ladesuppgifter påkrävandeytterligare,förfogande innansittrimlig tid till

Ensamförälderkommittén. Detikommande arbeteterinrades detVidare om
bordefall inte dåi varjetill återkravssystemförslagetdärföransågs nytt ge-att

78.och77nomföras a. s.prop.
1983:51 Ensam-SOUbetänkandei sittföreslogEnsamförälderkommittén

skulleförsäkringskassornade allmänna tabarn bl.a.och derasföräldrarna att
medtill barnunderhållsbidragfrågoruppgift prövatingsrätternasöver att om

Försäkrings-ochförsäkringsrätternadåvarandetill deöverklagamöjlighet att
kassamodellen.s.k.överdomstolen, den

lagstiftning.tillledde intei denna delförslagKommitténs
Riksdagens revisoreruppmärksammades ocksånuvarandeBristerna i system av

1980-gjorde i mittendebidragsförskottssystemetgranskningdenvid avsomav
Vissa1985/86:1.och1984/85:5-71985/86:17Förs.talet rapporter avsamt

remissbehandlades.rapporterna
medförkonstruktionbidragsförskottetsbl.a. storaRevisorerna pekade att

den avtals-ochbelopptill för lågafastställsunderhållsbidrag attförrisker att
nuvarandedennödvändiggörunderhållsbidragbeträffanderåderfrihet som

målförsäkringskassorna. Att görahosunderhållsbidragomfattande kontroll aven
iSocialstyrelsenföreslagits bl.a.indispositiva, vilketunderhållsbidrag avom

hävdvunnadeninnebärarevisorerna,anfördeskulle dock,remissyttrande, att
allmänfastställasskulleunderhållsbidragallaochavtalsfriheten bort avatttogs

gradbetydandei mycketskulle dettabedömakundeSåvitt revisorernadomstol.
lösningsådanunderhållsbidrag. Enfastställamedarbeteallmännasdetöka att

sökas förandrarevisorerna, vägarenligtstället borde, attinte förordas. Ikunde
nämligenbidragsförskottssystemet,inomavtal sfrihetenmedeliminera nackdelen

får bärasför barnetkostnadernadel statenomotiveratrisken avstoratt aven
10.1985/86: 17Förs. s.

stödförheltutredning statensföreslogRevisorerna systemnyttettatt omen
tillsättas. Iskulleföräldrarsinamed bådatillsammansinte levertill barn som

revisorernaföreslogutredningsarbetetdet föreslagnaresultatetavvaktan på av
underhållsbidragsansvarigadeåviladet bordeåtgärder,kortsiktigavissa att.a.

underhållsbidrag.betalabristande förmågasinfall styrkatillämpligai attatt
bl.a.i uppdrag övervägahadeunderhdllsbidragskommitté att1987 års att ge

underhållsbidragfastställagälldedetförsäkringskassorna närstörre attett ansvar
barn.till

underhållsbidragsberättigadetillSamhällsstöd1990:8SOUsitt betänkandeI
detersättningar förtänkbaramodellerolikakommitténredovisadebarn, tre som
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nuvarande bidrags- och stödsystemet, bl.a. den s.k. grundbidragsmodellen. I
de två övriga modellerna bidragsförskottet med samhällsstödersattes ett nytt

skilt från underhållsbidraget.som var
I grundbidragsmodellen delades stödet i två delar, dels fast beloppettupp per

barn benämndes grundbidrag, dels hushållsinriktat tilläggsbelopp.ettsom
Grundbidraget skulle viss andel basbeloppet och betalas tillmotsvara uten av
såväl ensamstående vårdnadshavare vårdnadshavare i s.k. ombildadesom
familjer. Bidraget skulle behovsprövat och administreras försäkrings-vara av
kassorna. Tilläggsbeloppet skulle tillutgå ensamstående vårdnadshavare ettsom

samhällsstöd. Förskott fastställt underhållsbidrag inte betaladesrent ett som
i ordningrätt skulle kunna lämnas också fortsättningsvis.

Vid sin prövning begäran grundbidrag skulle kassan beslutaävenav en om om
storleken underhållsbidraget, inte talan underhållsbidraget anhängig-av om om
gjorts i domstol. Kassans beslut skulle kunna överklagas till allmän domstol.
Vid kassans prövning skulle reglerna i FB tillämpliga indis-vara men vara
positiva. För underlätta samordningen mellan domstolarnas och försäkrings-att
kassornas handläggning föreslogs domstolarnas handläggning underhålls-att av
bidrag skulle bli indispositiv, föräldrarna inte hade förmåga tillsammansattom

för barns försörjning till normalbelopp. Försäkringskassanett ettsvara upp
borde vidare, enligt kommittén, överklaga dom ellerrätt beslutattges om
underhållsbidrag, domen eller beslutet kunde påverka storlekenantasom av
grundbidraget.

1987 års underhållsbidragskommittés förslag bereddes i Socialdepartementet
med stöd interdepartemental arbetsgrupp. Arbetet resulterade i förslagettav en

innebar samhällsstödet inom bidragsförskottet utfyllnadsbidragetattsom - -
skulle frikopplas från underhållsbidraget och behovsprövas Ds 1992:53.

Inte heller detta förslag ledde till lagstiftning.

5.3 Hur kan försäkringskassans roll stärkas

5.3.1 Olika möjligheter

Part
möjlighetEn komma till med derätta nackdelar utredningen haratt som nu
igenomgått försäkringskassanär ställning underhållsbidragnäratt partge av

till barn fastställs ellerjämkas/omprövas. iDet första hand den lösningenär som
utredningen skall enligt direktiven.pröva Denna lösning behandlas i kapitel 6.
Utredningens slutsats där den lösningen inteär bör väljas.att

Rådgivning
finnsDet också andra stärka försäkringskassornassätt roll och komma tillatt
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läggsunderhållsbidragen påförsärskilt riskenoch dånackdelarnamed atträtta
medenskildabiståmöjlighetkassorna attför låg nivå. Ett sätt är attatt geen

diskuterarmöjlighetunderhållsbidrag. Dennaträffa avtalochräkna ut om
alternativeti detdiskussionUtredningensutredningen i kapitel 7. attutmynnar

väljas.bör

möjlig-andraskall dock dealternativdessa tvåutredningenInnan presenterar
arbeteunder sitt nämnas.diskuteratutredningenrollstärka kassansheter att som

inanledningsaknat närmareutredningenhartill uppdragetMed hänsyn att
alternativ.dessapå

avtalsfriheteninskränka
underhålls-målsammanhang görai äralternativ nämnts attEtt annat omsom
och lämnasigmöjlighetkassanindispositiva ochtill barnbidrag att yttrage

frågorna blirförskulle dåDomstolarnaiupplysningar målen. attett ansvar
riktig nivå.underhållsbidragen läggs påförutredda ochordentligt att en

dispositiva. Parternai huvudsaki dagtill barnunderhållsbidrag ärMål om
medgivanden.ochsina yrkandenförsjälvabestämmer genomprocessenramen

skall dom-lämnatuppgiftriktighetenVitsordar motpartenpart somav enen
prövningavgörande någonsittgrund föruppgiften tillstolen lägga utan omav

dvs.innebärindispositivtmålriktig eller inte. Att äruppgiften motsatsen,är ett
riktiga.förhållandenfaktiska ärvilkaskall undersökadomstolenbl.a. somatt

eller honhanOmföljandekonkretiseras på sätt. attkan partDetta uppgeren
singrundadomstolenskallvitsordar dettaochviss inkomsthar motpartenen

dis-målet ärinkomstenstorlek den närpåunderhållsbidragetsbedömning av
undersöka hursjälvdomstolenindispositivt skallpositivt. Om målet däremot är

vårdnad ochmål målindispositiva ärExempelhar.inkomst parten omstor
faderskap.mål om

för-med derasi samklanghar stårdispositionsrättprocessuellaDen parterna
uttrycksindisposivttvistemålAtt ärcivilrättsliga planet.foganderätt det ett

tillåten".inteförlikning därom ärsådan"sakenjust med äri RB attatt
domstol förinte anlitaalltsådispositivt behöver attmålOm är parterna enett

själva.kommade kan överensverkställaskanavgörandeframfå utanett som
brottinnebär alltsåindispositivaunderhållsbidrag motettmålenAtt göra om

varförmotiveraenkeltinte helti och detgäller dag ärordning attden som
skulleinteförmögenhetsrättsligatill sin karaktärmål ärdenna varatyp somav

iför rättbetydelse någondomstolsavgörande hardispositiva. Att annansett
motivinte någotnormaltåterkravförsäkringskassansfall fördetta varaanses
andrabrukar lösasförhållandenSådanaindispositivt.målethandläggaför att

skäldockfinnsprocessgemenskap. Detnödvändigs.k. somsätt, t.ex. genom
idetallmännadet ärförfoganderätt. Förför begränsartalar parternasatt man

korrektfastställs sättpåunderhållsbidragenbetydelsehänseenden ettolika attav
försörjningtill sinfår medelbarni Att växerenligt reglerna FB. ett uppsom
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till börjanär naturligtvis allmänt intresse. Underhållsbidragensett storleken har
emellertid påpekats flera gånger tidigare betydelse för kassans möjlig-som- -
heter från den underhållsbidragsansvariga föräldernatt återkräva de bidrag som

har betalat i förskott. På det påverkarut sättet alltså underhållsbidragensman
storlek det allmännas kostnader för bidragsförskottssystemet. Genom de be-
stämmelser finns i BFL har också i själva verket möjlighetersom parternas att
fritt avtala underhållsbidragens storlek i inte obetydlig utsträckningom en
begränsats i praktiken. Reglerna kvittning rättegångskostnader i målom av om
underhållsbidrag företer också likheter med vad gäller i indispositiva mål.som

Gör målen underhållsbidrag indispositiva innebär det emellertidman om att
avtalsfriheten faller bort. Föräldrarna skulle alltså inte ha möjlighet ingåatt
avtal själva det skulle alltid krävas prövningutan domstol elleren av annan

Ävenmyndighet. skulle kunna underlätta domstolens prövningom man genom
föreskriva vad föräldrarnaatt bestämt skall fastställasatt det inte uppen-ärom

bart stridande barnets bästa, skulle sådan ordning imot betydande grad ökaen
det allmännas arbete med underhållsfrågor. Underlättar domstolens arbeteman
minskas dessutom de fördelar vill uppnå med ändringen. Det kan ocksåman
anmärkas det regel inte heller i indispositivaatt mål tillåtet förär domstol-som

gå utöver yrkanden 17 kap. 3att § RB. hellerparternas Inte förvaltnings-arna
domstolarna har normalt möjlighet gå utöver yrkanden 29att §parternas
förvaltningsprocesslagen; 1971:291.

Oavsett andra aspekter det enligtär utredningens mening uteslutet ökaatt
domstolarnas arbetsbelastning i sådan omfattning det skulle gällaen som om
varje underhållsbidrag skulle fastställas domstol. Härtill kommer detav atten
knappast skulle förenligt med den renodling domstolarnas roll ochvara av
domarrollen just pågår.som nu

Det kan dock diskuteras det alltid behöver domstol prövarom vara en som
underhållsfrågorna, bort avtalsfriheten för föräldrarna. vissttar Ettom man

skulle kunna läggas på försäkringskassorna. En möjlighet avlastaansvar att
domstolarna efterär finländsk förebild införaatt möjlighet för föräldrar-en- -

lösa underhållsfrågan avtal,att fastställs försäkringskassan.na genom som av
Modellen behandlas också i avsnitt 5.3.2. Kassan skulle innan den fastställer
avtalet, detpröva förenligtär med barnets bästa. Ett avtal fastställtsom som av
kassan skulle gällande och kunna verkställas såsom lagakraftägandevara ett
domstolsavgörande. Detta alternativ skulle inte innebära försäkringskassornaatt
avgjorde underhållsbidragens storlek, föräldrarna Den uppgiftenom var oense.
skulle, skäl utvecklas nedan,närmare förbehållas domstolarna. Kassanav som
skulle alltså hänvisa väcka talan vid domstol föräldrarna inteparterna att om
kan eller försäkringskassan avtalet strider barnets bästaenas om att motanser
och därför inte kan fastställas.
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försäkringskassornaFör skulle detta alternativ innebära merarbete ochett stort
lösningen därför tveksam. bör åtminstoneär Man i första hand söka andra
lösningar.

ärskild ställföreträdare
alternativEtt försäkringskassorna rollen särskild ställföre-ärannat att ge som

forträdare barnet i frågor underhållsbidrag. Detta alternativ har sin förebildom
i socialnämndernas roll i dag beträffande barn där nämnden skall sörja för att
faderskapet fastställs, skulle omfatta samtliga barn åtminstone bidrags-men om
förskott utgår. Detta alternativ skulle öka kassornas arbete med underhålls-
bidragen och ställa krav på personalen i dag i allmänhet saknarstora som vana

i privaträttsliga tvister. Detta alternativ kan därför inte förordas.att agera

Vörhandsbesked
Ytterligare alternativ försäkringskassorna skullenämnts ärett attsom ges
möjlighet lämna förhandsbesked skäligt underhållsbidrag i ärendenatt om om
bidragsförskott. Erfarenheterna försöksverksamhet vid försäkrings-treav en

i mitten 1980-taletkassor visade dock efterfrågan mycket begränsadattav var
och behovet täcktes de informella kontakter utvecklats mellan kassor-att av som

och flertalet advokater. Antalet "onödiga processer" eller skenprocesserna
bedömdes mycket litet framhöllsoch det advokater i tveksamma fallattvara
brukar villkora avtalen. Mot bakgrund dessa erfarenheter finns intedetav
anledning vidare med detta alternativ.gåatt

eslutanderätt
underhållsbidragFrågor skulle kunna flyttas från tingsrätterna tillöverom

försäkringskassorna med överklaga kassans beslut till domstol.rätt Dettaatt
alternativ, innebär försäkringskassorna skulle tvister mellanavgöraattsom
enskilda, förts framhar vid flertal tillfällen. skäl då anförtsDeett motsom
detta alternativ utredningen alltjämt har bärkraft.anser

Till början ifrågasättakan det lämpliga i överföra föratt ansvareten man
tillämpningen central civilrätt från allmänna domstolar förvaltningsmyn-tillav
digheter och lägga såväl dömande förvaltande uppgifter försäkrings-påsom
kassorna. Vad gäller underhållsbidrag kommer också den aspekten in denatt
enskildes intressen ställs det allmännas varför kassans opartiskhet kan sättasmot
ifråga.

Därtill kommer det olämpliga i skilja handläggningen frågor under-att av om
till frånhåll barn frågorna fastställande faderskap, vårdnad och umgängeom av
från frågoroch underhåll till make. Samtliga dessa frågor i dagavgörsom

åtminstone vid tvist allmän domstol.av
låtaAtt försäkringskassorna tvister mellan enskilda nyhet ochavgöra är en
heltnågot låta kassorna hjälpa till överenskommelseän attannat parterna en om
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underhållsbidraget.
tvister mellanFörsäkringskassorna saknar i dag behörighet handläggaatt

förvaltningslagenreglerasenskilda. Förfarandet vid försäkringskassorna av
kon-inte och inte heller lämpad för lösa1986:223. lag avseddDenna är att

Även längeregelsystemet förenklas kommer det, såflikter mellan enskilda. om
i framti-individuella bedömningar,vill ha kvar möjligheterna göra ävenattman

domstolarna lämp-finnas frågor svårbedömda ochden kvar äräratt som som
fall flera olika omständigheter skallligare där vägasHärpröva. t.ex.att avses

komplicerade bedömningaroch det alltså kan bli fråga såvälvarandramot om -
sig för dom-bevishänseende. Andra fall klart lämpar bättrerättsligt i somsom

muntlig bevisning. Också sådanastolsprövning sådana där det förekommerär
tillämpning utländsk lämparunderhållsfrågan skall medfall där rättavgöras av

avgörande i domstol.sig bättre för
ocksåtill domstolarnalåta tvister underhåll barn ärAtt avgöras mestavom

iregeringsformen med 6 deni kap. 3 § ochförenligt med 11synsättet art.
rättigheterna och de grundläggandekonventionen för de mänskligaeuropeiska

friheterna.
från försäkrings-rättssäkerhetsgarantier ligger i beslutdeTrots att ettsom

utredningen alltsåförvaltningsdomstolkassan alltid kan överklagas till attanser
från tillflytta beslutanderätten tingsrätternaövervägande skäl talar attemot

försäkringskassorna.

återbetalaingsskyldighetenFrikoppla
återbetal-skulle koppla lossalternativet kommitSlutligen har det attupp man

försäk-från underhållsbidragen ochningsskyldigheten för bidragsförskott ge
underhållsbidragsansvarigessjälvständig denringskassan rätt prövaatten

Åtskilligabidragsförskottssystemet.återbetalningsförmåga inom förramen
möjligtskulle då blisådan ordning.fördelar skulle vinna med Detstå attatt en

bidrags-ändringar i denåterbetalningsskyldigheten efterfortlöpande anpassa
invändningskulle minska. Enekonomi och antalet domstolsprocesseransvariges

tillunderhållsbidrag bi-förts fram tidigareförslaget är attmot uppsom --
offentligrätts-vilai fall facto skulle komma pådragsförskottsnivån demånga att

regelsyste-Därmed skulle det nuvarandeför civilrättslig grund.lig i stället på
utgångspunkt i familjen till viss del kommauppbyggt medär attmet som --

kompetenskonflikt kan uppståsidan. skenbaraställas Den ettomsom
skulle också kunna ledaifrån domstolsavgörandeoffentligt fritt kan gå ettorgan

dessutomdomstolarna rubbas. Det kanförtroende förtill allmänhetensatt
parallellt skulle ha behörighetförvirrande prövauppfattas två attattsom organ

uppfatta sak.enskildevad den måste som samma
juridiskt motiverarteoretiskt ochprincipiell hurfrågaEn ärnatur manav

civilrättsligafrikopplar den från den"återbetalningsskyldigheten" om man
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underhållsskyldigheten. Möjligen blir det fråga införa s.k. betungandeattom en
avgift för de bidragsansvariga föräldrarna.

Pågående5.3.2 reformarbete vårdnadvad gäller och

umgänge

Arbetet med försäkringskassorna framträdande roll kan kommaatt ge en mera
påverkas hur löser frågan arbetsfördelningen mellan domstolaratt av man om

socialnämnderoch i vårdnads- och umgängesmål.
Domstolsutredningen diskuterade i sitt betänkande SOU 1991: 106 Domstolar-

inför 2000-talet det efter finländsk förebild skulle ändragå attna om - -
arbetsfördelningen mellan domstolar socialnämnderoch i vårdnadsmål. FinlandI

föräldrarnakan i utsträckning lösa vårdnads- och umgängesfrågorstor genom
avtal, fastställs socialnärrmden. Närrmden hjälper i samband härmedsom av
också föräldrarna underhållsbidrag.avtalaatt om

Domstolsutredningen framhåller det finländska har vissa fördelaratt systemet
samtidigt det torde förutsättning förpoängterar att att systemetmen vara en

bli lika i Finlandskall användbart här socialnämnderna hjälper till medattsom
räkna underhållsbidrag.att ut

Vårdnadstvistutredningen har i uppdrag bl.a. undersöka det kan finnasatt om
skäl talar för i Sverige bör införa liknande i Finland,detatt ett systemsom man

regler vårdnad och delvis annorlunda utformadevåra umgänge äratttrots om
Dir. 1993:120.

finns samband mellan å sidan vårdnads- och umgängesfrågor ochDet ett ena
andra sidan frågor underhållsbidrag. fråga blir därför hur handlägg-Enå om

ningen frågor underhållsbidrag skall kunna in i förett systemav om passas
fin-handläggning vårdnadsfrågor och umgängesfrågor bygger denpåav som

ländska modellen. Den frågan i kapiteltas upp
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försäkringskassorna6 Bör ges
vid avtal ochställning partav

rättegång om

tillunderhållsbidrag barn

Utredningens bedömning: Utredningen avråder från det alternativ som
innebär försäkringskassorna får ställning vid avtal och rätte-att partav

enligt utred-gång underhållsbidrag till barn. sådant blirEtt systemom
ningens bedömning alltför komplicerat svåröverskådligt. Utredningenoch
ifrågasätter besparingar skulleockså nämnvärda ekonomiskanågraom

sådan reform.göras genom en

uppdragUtredningens6.1

handi förstadirektiven, prövaenligtutredningen,börtidigareSom nämnts en
får ställ-bidragsförskott utgår,försäkringskassorna, närinnebärlösning attsom

utbetalasskallellerutbetalatsvadförintillning gränsen sompart somsom
ochlösningsådanskiss tillutredningenbidragsförskott. Här presenterar enen
del.dennauppdrag isittanledninggjort medutredningenövervägandende av

talerätt6.2 Allmänt om

haviss fråga måsteangående etti rättegång avFör manpartatt enenvara
hadågäller. Man sägsrättegångeni den sakintresserättsordningen erkänt som

talerätt.
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Att har talerätt i sak innebär i allmänhet attman en man

har igångrätt sätta väcka talan vid domstol angående sakenatt en process-
en initiativrätt

blikan ålagd uppträda i sådanatt motpartsom en process-
tillförahar beslutsunderlag i formrätt utredning, bevisningatt processen av-

argumentationoch en argumentationsrätt och vidtarätt attegen en pro-
cesshandlingar
har överklaga domstolens avgörande enrätt överklaganderätt.att-

allainte självklart dessa funktioner ingårDet i talerätten.är En kanatt person
hon förha talerätt han eller den skull berättigadärattutan att starta en process.

framför i sådana fall där baraDetta gäller allt myndighet får initiativ tilltaen
frågorSom exempel kan överflyttningrättegång. nämnas vårdnad-atten om av

enligt stycket talan socialnämnden6 kap. 8 § första FB på 6 kap.prövasen av
8 § enskildeandra stycket FB. detta fall kommer den iI processen som
motpart.

Att kan i behöver inte innebära själv fårrättegångpart attman vara en man
föra sin principtalan i barn inte har fyllt 18 saknar i denEtt årprocessen. som

sådana fall företräds ställföreträdare.rätten. I man av en

6.3 Försäkringskassornas i dagpartsställning

6.3.1 Fastställande jämkning underhållsbidragoch av

Underhållsbidrag fastställs dom eller avtal. Föräldrarna har alltid möjlig-genom
självahet ändra vad tidigare bestämts underhållsbidrag. Om de äratt som om

kan de alltså komma något skall gälla vad deöverens änatt annatense om
själva eller tidigare.domstol har bestämten

Om föräldrarna inte tidigare kanändra vad gäller sedanär attense om som en
dem alltid få till stånd omprövning underhållsbidraget det har varitnärav en av

oförändrat i 7 kap. 10 § tredje FB.år stycketsex
Om det inte har lång tid den vill få till ståndgått så år måstesom sex som en

ändring visa förhållandena har ändrats. Vid ändrade förhållanden kan näm-att
ligen dom jämkas 7 10 § förstaavtal eller domstol kap. stycket FB.ett en av
Domstolens möjligheter jämka förfluten tid tidenför begränsade. Föräratt
innan talan väckts får inte endastdomstolen, ärparterna annat,om ense om
jämka bidrag bort.domen eller avtalet obetalda ned ellerså sättssätt att tas

Slutligen kan underhållsavtal jämkas också det oskäligt med hänsynärett om
till omständigheterna vid tillkomst och förhållandena i Övrigt 7 kap. 10dess §
andra stycket FB.
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avtali möjligheternaändringarutredningen vissakapitel föreslår14 attI
omprövade.underhållsbidrag jämkadedomareller resp.om

skallunderhållsbidrag till barn6.3.2 Vem närär part
jämkasfastställas eller

vid avtal och rättegångpartsställningenför bedömningenUtgångspunkten omav
bidragsådant ärlämnaskyldighetenunderhållsbidrag till barn är attatt en

barnetbidrag tillkommersådanttillskyldighet barnet och rättenattgentemot
alltså1917 386. BarnetNJA ärsjälvt part.s.

Finns detvårdnadshavare.sinbarnetunderhållsbidrag företrädsfrågorI avom
7företräda barnetdennehar också rättförordnad förmyndaresärskilt atten

änd-bestämmelsen1995 harjuliden l2 § tredje stycket FB. Fr.o.m.kap. en
Även fallvissahar i rättsocialnämnden1994:1433.SFS attlydelse;rad se

fader-sörja förnämnden hari de fall därför nämligentalan barnet, attföra att
FB.§ första stycketfastställs 7 kap. 14skapet

behörigbor hos ärbarnetden föräldervårdnad detVid är somsomgemensam
enligtbidragsskyldighetföräldernsden andrai frågorföreträda barnetatt om

emellertidaktualiseras387. Ofta1985NJA§ stycket 2 FB2 förstakap.7 s.
barnet.vårdnadenmed frågani sambandunderhållsbidragfrågan omomom

medfalli sådana ävenbetraktasvårdnadenyrkatförälder partDen somsom
dåbetraktasFöräldrarnatill barnet.underhållsbidragfråganavseende på om

enbartöverklagatsmåleti högreockså rätt ävenvarandras motparter omsom
NJA99 och1979623, NJANJA 1973rättsfallenunderhållsfrågan. Sei s.s.

°376.1982 s.
betalasbidragsförskottpartsställningenförinnebär ut.vad detfråga attEn är

tillin i barnets rättförsäkringskassanträderbetalasbidragsförskottNär ut
framgårförskotterats. Dettabelopptill detunderhållsbidrag uppfastställt som

skall denbidragsförskottbetalarförsäkringskassanSå länge15 § BFL. utav
kassan.underhållsbidraget tillbetalabidragsansvariga föräldern

betalasbidragsförskottallteftersomsuccessivt,alltsåFörsäkringskassan övertar
underhålls-framtidatillRättenunderhållsbidraget.fastställdatill deträttenut,

förflutenförunderhållsbidragtillmedanbarnet rättenalltsåtillkommerbidrag
kassan.tillkommerfastställtnär dettid är

tidförflutenförämkning
underhållsbidrags-denkan2411983NJArättsfall från HD,Enligt ett s.

omjämkningförsäkringskassantalandomstol töra avansvarige vid allmän mot
Försäkrings-till kassan.betalaskallhonhan ellerbidragsbeloppförfallna som

tid,förflutenförunderhållsbidragalltså gällerfall,i sådanakankassan som
i målet.partvara
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En särskild fråga försäkringskassanär och den bidragsansvariga föräldernom
kan avtala retroaktiv nedsättning det underhållsbidrag skall betalasom av som
till kassan. bakgrundMot kassan kan uppträda i rättegångatt partav som en

jämkning för förfluten tid, dvs. beträffande fråga, borde kassanom samma
också kunna träffa överenskommelse i frågan. Saken har dock inte prövats.en

Den till underhållsbidrageträtt försäkringskassan förvärvat intepåverkassom
bidragsskyldigheten ned dom isätts mål, i vilket talan väcktsatt efterav genom

tidpunkten för kassans förvärv och i vilket kassan inte varit hellerIntepart.
påverkas bidragsskyldighetenrätten nedsätts avtal mellan barnetattav genom
och den bidragsansvarige, träffats efter sagda tidpunkt. Detta framgårsom av
två rättsfall från NJAHD 1983 241 och III.s.

Försäkringskassan blir alltså inte bunden avtal eller dom mellanettav en
barnet och den bidragsansvarige innebär retroaktiv jämkning under-som en av
hållsbidraget.

inteDet helt klartär domstol alls kan talan barnetpröva motom en en om
jämkning obetalda underhållsbidrag för tid före talans väckande, vilka täcksav

utgivet bidragsförskott. Om domstolen inte kan det skall den avvisa sådanav en
talan. Talan prövades domstolen i RH 1981:113. Värdet prövningenav av

fördock den underhållsbidragsansvarige begränsat, eftersom avgörandetsynes
enligt NJA 1983 241 saknar rättskraft försäkringskassan eftersommots.
kassan inte har varit Se 1984:24RH ochäven RH 1983:45, där dock detpart.
ursprungliga bidraget bidragsförskottet.översteg HD:s uttalande i rättsfallet
NJA 1983 241 II, den förvärvatkassanrätt den underhållsbi-att mots. som
dragsansvarige inte påverkas bidragsskyldigheten nedsatts dom iattav genom
mål i vilket kassan inte varit kan enligt Anders Agell eventuelltpart, ses som

accepterande intedet förelegat något rättegångshinder i det tidigareett attav
målet jämkning på talan den underhållsbidragsansvarige barnet. Sommotom av
Agell påpekar dock inte den frågan föremål för HD:s omedelbara bedöman-var
de, och domstolens uttalande overksamheten den tidigare domen motom av
försäkringskassan behöver inte innebära, HD tagit ställning till talan iatt om
det tidigare målet bort awisas. Welamson, SvJT 1989L., 509 och Agell,s.
A., Underhåll till barn och make, 4:e uppl. 1988, 141 25.nots.

Tillmäts förhållandet inte betydelse rättegångshindersåsom detär att se som
motfaktum, det åberopas fråga dispositivt mål, skallärett ettsom om om

föranleda käromålet ogillas. inteBarnet borgenär.är rättatt
de fallI där försäkringskassan varit i jämkningmål eller ompröv-part ett om

ning underhållsbidrag för förfluten tid blir kassan givetvis bunden dom-av av
slutet i hela vidd.dess kassan däremotNär inte har varit i målet uppkom-part

frågan från vilken tidpunkt bundenheten inträder, fråndvs. vilket datummer
kassan inte längre har kräva tillbaka det högre belopp tidigarerätt att som
varit bestämt. Vid jämkningrättegång kan underhållsbidraget, framgåttom som

avsnitt 6.3.1, i föroch sig ned eller bort för tid före talans väckan-sättas tasav
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från denkassanfår verkandomendock inte innebärabehöverde. Detta motatt
alternativaväckande kanför talanstidpunktenangivna dagen. Förutom som

kraft. Någotvinner lagadå domendomsdagen eller dagentidpunkter tänkas
1983rättsfallet NJAinte tagit. Ifråga har HDställningstagande till dennaklart

väckande påför talansemellertid till tidpunktenhänvisaroch HD241 IIIs.
föravgörandetidpunktintryck det denna ärärsätt attett somavsom ger
förtidpunktenden uppfattningendock habundenhet. RFVkassans attsynes

19.1991:3 18 ochAllmänna rådbundenhetenavgörande förkraftlaga är s.
emeller-RSV förordarRiksskatteverketSjögren iAgell UlfSåväl Anders som

SOUbilaga till140-142 ochAgellväckandetidpunkten för talanstid a.a. s.
avhandlingBejstam i sinredovisaruppfattning Lars43. Samma1990:48 s.

utredningen.Uppfattningen delas346-349."Bidragsförskott" 1994, avs.
exempel.med följandekonkretiserasredovisat kanutredningen harDet nu

julimånaden. Den 1600 kr ifastställt tillunderhållsbidraget ärAntag att
skallunderhållsbidragetförsäkringskassanintetalan barnetväcks attmot om

december1april år. Denfr.0.m. den 1200 kr i månadenjämkas till samma
bidrags-bifallit dentingsrättenkraft. domen harItingsrättens dom lagavinner

i månaden fr.0.m.till 200 krunderhållsbidragetnedansvariges yrkande och satt
för600 kr i månadenkrävadå haFörsäkringskassan skulle rättapril.den 1 att

200 kr idomen och medbundenintetill juli kassanfram den 1 ärtiden av
200 krkassan ärdomen. Anserbundendärefter kassanmånaden är attav

retroaktivtsänkningenjuli kan denföre den 1skäligt för tidenäven acceptera
18.1991:3rådRFV, Allmännainte föreliggerbundenhetnågonäven s.om

för framtidenJämkning
vissai dag underredanförsäkringskassornaalltså konstaterakanMan att

förflutenförunderhållsbidragsåvitt gällerställningförutsättningar har partav
jämkningdet gälleraldrigdäremot närFörsäkringskassornatid. är part av

underhållsbidrag för framtiden.
möjligheti fall harsådanaförsäkringskassani vilka fall attHuruvida och

oklart.sidaintervenient barnets ärinträda påsom
påståri rättegång,intefår den ärkap. 9 § RBEnligt 14 part men somensom

intervenient påidelta rättegångenhans eller hennessaken rätt,rör ensomatt
påstående.sittsannolika skäl förvisarhonhan ellersidorna, omav

ordinärmellanskiljerställningprocessuellaintervenientensgällerVad man
intervention.självständiintervention och äran ellertalanändraintervenienten inteinterventionVid ordinär partens

inte hellerkanIntervenientenstriderhandlinföreta artens.motsomar,annars
understödjaendasteller hon kanbeslut.elleröverklaga ett anen omensam

bind-blirdomenmedför inteInterventionentalan.vid utförandet attparten av
inskränkningarinte heller någramedförInterventionenintervenienten.ande för
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i rätt dispositionerartens och passivitetatt påverka utgånggenom processens
kap. 11 § första stycket RB.

Vid självständig intervention intar intervenienten ställning ipartav processen.
Dennes processuella befogenheter alltså inteär begränsade sättsamma som
vid ordinär intervention. Domen blir i detta fall gällande för och inter-mot
venienten och detta intervention har skett elleroavsett 14 kap. 11 §om
andra stycket RB.

I rättegång jämkning för framtiden detnär utgår bidragsförskott börom
kassan, enligt Anders Agell, ha möjlighet inträda intervenient barnetsatt som
sida a.a. 44 och 142. HD har också i beslut den 19 oktober 1983 ST 2476s.
i 238/82T inte funnit skäl meddela prövningstillstånd angående domatt på
underhållsbidrag förstagångsfastställelse och samtidigt förordnat rätte-om
gångskostnaderna i HD bl.a. tillerkänna sådan ersättning försäk-attgenom
ringskassan, vilken i hovrätten fått inträda intervenient barnens sida. Isom
sitt beslut härom konstaterade hovrätten endast försäkringskassan visatatt
sannolika skäl för sitt påstående rättegången underhållsbidrag föratt barnenom
rörde kassans rätt.

RFV rekommenderar i Allmänna råd 1991:3 försäkringskassan bidrags-näratt
förskott lämnas går intervenient barnetspå sida i mål jämkningsom om av
underhållsbidrag är särskilt intresse. RFV tycks alltså frånutgå dettasom av att

möjligt.är
I RH 1991 :46 lämnade emellertid hovrätten bifall försäkringskassanutan en av

i äktenskapsmål gjord ansökan med hänsyn till reglerna bidrags-attom om
förskott få delta i irättegången hovrätten intervenient på hustruns sida isom
den dit fullföljda frågan underhållsbidrag till barn förstagångsfastställelse.om
Enligt hovrätten kunde utgången i målet inte påverka försäkringskassansanses
rättsliga ställning. Peter itgerF har uttalat anledningen till kassan inte böratt att
tillåtas intervenera torde söka inom den offentliga inomatt rätten änmera vara

Rättegångsbalkenprocessrätten 14:27.

Förstagángyfastställelse
Bidragsförskott beviljas ofta innan något underhållsbidrag har fastställts. Det

alltsåär vanligt underhållsbidraget fastställs först efteratt det bidragsför-att
skottet börjat utgå. Underhållsbidraget bestäms i sådana fall avtal mellangenom
barnet och den bidragsansvarige eller dom mellan dem. Domen ellergenom
avtalet sedanutgör förgrund kassans anspråk den bidragsansvarige. Försäk-mot
ringskassan inte iär dessa fall domen eller avtalet ipart allmänhettrots att
omfattar tid föreäven domsdagen, för vilken tid bidragsförskott Försäk-utgetts.
ringskassan träder nämligen i barnets försträtt underhållsbidragetnär är
fastställt. Detta framgår 15 § BFL. Vad gäller kassans möjligheter inter-av att

ivenera processen, se ovan.
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målipartsställningenNågot6.3.3 omom

bidragsförskott

Förförvaltningsdomstolarna.bidragsförskotttill prövasMål rätt pro-avom
förvaltningsprocesslagen.intealltså RBgäller utancessen

eftersompraxis barnetibidragsförskott har part,till ansettsmålI rätt varaom
Försäkringsöverdomstolensbidragsförskottettillharbarnet rättdet är som

FÖD 1987:9.jämför1985:51, ävenoch1922/83:4i mål1983-10-03beslut nr
vid återkravunderhållsbidragumgängesavdrag påmålgäller iDetsamma om

929/84:9.i mål1986-10-21Försäkringsöverdomstolens dom nr
och denbarnetpraxis bådeenligtbidragsförskott kanförlängtmålI om

medtillsammansvaraktigt borbarnetvårdnadshavareeller tidigareförälder som
part.vara

ställningunderhållsbidragsansvarige partdenharmåltyperdessa även avI
beslutoch2763/82:5i mål1983-05-31beslutFörsäkringsöverdomstolens nr

Försäkringsöverdom-Gäst hosLavin, R.,743/88:8i mål1988-12-05 samtnr
be-harbidragsförskottbeslutAnledningen är61.60 ochstolen, att ett oms.

dettaocksåunderhållsbidragsansvarige. Det ärför denverkningartydande som
tillfälleberedasskallförsäkringskassani attredaneller honhanmotiverar att

7 §beslutkassansskriftligen underrättasansökningen ochsig över omyttra
hainte rättemellertidunderhållsbidragsansvarige har attansettsBFL. Den

FÖD 1985:6.utfyllnadsbidrags.k.beslutöverklaga ett om
bidragsförskottbestämmelsernaverka förbl.a.till uppgiftharRFV att omatt

försäk-överklagasyfte har RFV rätträttvist. dettalikformigt och I atttillämpas
avgöranden.och kammarrätternaslänsrätternasringskassornas,

överklagatenskildi mål därskall partverketbestämmerRFV part envaraom
Även RFVtill kammarrätt.beslutlänsrättsellertill länsrättbeslut omkassans

målet,iverketföreläggadomstolenfår attinte ombeslutat svarapart,att vara
särskilda skäl.finnsdet

falletnämligen i detställagenerelltRFVfall part,i måsteEndast somett upp
denalltiddåbeslut. RFV ärkammarrättensöverklagatenskild partatt en

jämförd§ AFL1220 kap.Försäkringsöverdomstoleninförenskildes motpart
22 § BFL.med

bidrags-i målställninginteintarförsäkringskassorna partallmänna omDe av
förskott.
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överväganden6.4

6.4.1 Inledning

En partsställning för försäkringskassorna vid avtal och mål underhållsbidragom
skulle ha vissa fördelar.

Kunde försäkringskassorna uppträda den bidragsansvarigapart gentemotsom
föräldern skulle risken för underhållsbidrag läggsatt på for låg nivån kunnaen
motverkas. Kassan skulle själv kunna i rättegångar och domstolarnas be-agera
slutsunderlag skulle kunna bli bättre i dag.än Vidare skulle skenprocesser i
den mån sådana förekommer och den risk för rättsforluster i dag före-som
ligger minska/falla bort.

En partsställning emellertid, framgår det följande, också upphovger som av
till åtskilliga problem såväl praktisk principiell Sammantagetav natur.som
måste dessa ha sådan styrka försäkringskassornaanses inte böratten ges
ställning i vidare omfattningpart än vad gäller i dag.av som

De problem förknippadeär med detta alternativ och olika möjliga lösning-som
dessapå problem skisseras i det följande.ar

6.4.2 Utgångspunkter

Här, liksom i övrigt, bör eftersträva enkla lösningar. Det måste i varjeman
situation klart iär frågor underhållsbidrag.partvara vem som om

När underhållsbidraget fastställs det i vissaär fall oklart huruvida bidragsför-
skottssystemet huvudöver kommer behöva utnyttjas.taget Det alltsåatt är i
dessa fall fullt möjligt det allmänna aldrig kommeratt något betalningsan-att
språk den underhållsbidragsansvarige.gentemot Att försäkringskassan ställ-ge
ning i dessa fall knappastär lämpligt.part Föräldrarna bör inteav istyras
bidragsförskottssystemet. De inte uppbär bidragsförskott bör därför, liksomsom
i dag, själva kunna träffa avtal eventuellt med biträde kassan eller fåav
underhållsbidraget fastställt dom. Motsvarande bör gälla vid jämk-genom en
ning/omprövning underhållsbidraget.av

En utgångspunkt alltsåär försäkringskassan endast bör tillerkännasatt parts-
ställning i de fall där bidragsförskott utgår och endast till bidragsförskotts-upp
nivån.

6.4.3 Hur försäkringskassangöra till part

En utvidgning kassans ställning sikte på de fall där kassan iav part tar dagsom
inte tillerkännts ställning dvs. sådana gäller framtidapart, underhålls-av som
bidrag. Det alltså frågaär dels förstagångsfastställelser, dels jämkning ellerom



181ställningförsäkringskassorna partBör avges

framtiden.fördomelleravtalomprövning ett enav
bidragsför-möjlighet närfårkassanalltså attskall uppnås ärVad att -som

underhållsbidragfastställelse samtbegärahosaktuellt rättenskott är av-
bedömerfall kassani deunderhållsbidrag attframtidajämkning/omprövning av

vidareskulleFörsäkringskassanför lågt.underhållsbidraget gesärfastställdadet
Kas-rättegång.ibidragsansvarigesden motpartuppträdamöjlighet enatt som

föräldernbidragsansvarigamed denavtalträffa omkunnaocksåskullesan
underhållsbidraget.

olikai dag påomfattning äni vidarepartsställningfåkanFörsäkringskassan
sätt.

i barnetsträdakankassanså§ BFL,ändrar 15alternativ attärEtt att man
under-framtidajämkninggällervadochfixerats ävendennaockså innan avrätt

hållsbidrag.
möjligt fördetföreskrift i lag göralternativ ärEtt att engenomannat man
underhålls-tillkräva rättenelleransökningstillfallet attvidkassan senare,att,

principenvisserligen attstriderlösning motDennatill kassan.överlåtsbidrag
betalning ärtillförfallnainte ärunderhållsfordringarfamiljerättsliga som

framtidatilli barnets rättträdaförsäkringskassanlåtaoöverlåtbara. Att
trygghetbarnetsbakgrundbetänkligt attemellertid knappast motbidrag avär

bidragsförskottet.tillgodoses genom

falli vissaendastalltid ellerförsäkringskassan6.4.4 Bör

utgårbidragsförskottnärpartvara

kassansoch bör görakanomfattandenaturligtvis hurfråga ärförsta manEn
börellerbetalasbidragsförskott utnäralltidkassanroll; bör partvaranya

fall.dessai vissaendastkassan part avvara
försäkringskassornainnebäralternativdet attförharUtredningen stannat som

huruvidaskön avgöra,frittefterellerdiskretionärt ett merarätt att m.a.o.ges
sigskall påkassanmotiverar taomständigheter attsådanaföreliggerdet som

låtamöjligtekonomisktrimligt eller attvarkenDet ärpart/motpart.rollen som
bidragsförskottsärenden.allaiförsäkringskassan partsom

praktikeni ärmöjligtenda ärdetalternativ alltså ärdettaSamtidigt somsom
alternativ.brainte någotdet

gällervadförvirrandeuppfattasnaturligtvis att,detkanenskildedenFör som
möjligaha tvåbidragsförskottsnivån, motparter.tillbelopp upp

påkassanmåsteinte partkassansäker att somFör ageraatt avseratt vara
situationalltså fåkanManenskilt fall.varje somikontaktas ensättnågot

avtal.villkorademed bl.a.dagensliknarmycket
tänkbaraolikamedordningenÄven diskuteradedenkandomstolarnaför

svårigheter.innebäraparter
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En särskild fråga måste lösas hurär möjlighet för försäkringskassansom en
skall påverka försäkringskassansatt part möjlighet reduceravara bidragsför-att

skottet denpå grunden underhållsbidraget fastställtsatt till uppenbarligen förett
lågt belopp. Problemet blir aktuellt i de situationer försäkringskassandå väljer

inte gå inatt part.som
Det många upplever negativt med dagens densom konstladesom system -

partsställningen, kostnaderna för barnet/boföräldern vid eventuell ien process
domstol kommer dessutom inte falla bort i vissa fall.änatt annat-

6.4.5 När försäkringskassan är börpart -
försäkringskassan och barnet eller endast
försäkringskassan tillpartvara upp
bidagsförskottsnivån

En möjlighet är låta försäkringskassan, bidragsförskottatt när betalas trädaut,
in i barnets till underhållsbidragrätt upp till bidragsförskottsnivån och detta

medäven avseende framtidapå bidrag fastställda eller ej. Kassan skulle alltså
till bidragsförskottsnivån.part För belopp däröver skulleensam barnetvara upp

själv Detta förutsatt kassan väljerpart. bli seensam att avsnittvara att part
6.4.4.

Barnet

Bidragsforskottet

Försäkringskassan

Barnet och försäkringskassan i detta alternativär medparter och i förhållande
till den den bidragsansvariga föräldern,motparten,gemensamma att anse som
självständiga S.k. ordinär processgemenskapparter. skulle alltså föreligga 14
kap. 8 § första stycket RB.

I de fall något underhållsbidrag fastställtinte är bidragsförskottetnär beviljas,
vilket i dag vanligt,är skulle kassan alltså kunna träffa avtal och inleda en
rättegång den bidragsansvariga föräldern.mot

Det kan emellertid också så rättegång fastställande under-attvara en om av
hállsbidraget pågår bidragsförskottetnär beviljas. Under inträffarprocessen
alltså omständighet, enligt vad tidigare medför kassanen sagtssom attsom- -
upp till bidragsförskottsnivån framstår berättigad i stället för barnet.som
Domen torde i detta fall ha rättskraft kassan. Kassan måste dågentemot på
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börDettarättegången.pågåendei denintressensinatillvaratakunnanågot sätt .
RB eller går§13 kap. 7talanbarnetskassan övertarskekunna attgenom

9 § RB.14 kap.intervenienträttegångeni som
fastställt närredanunderhállsbidraget ärsånaturligtvis ocksåkan attDet vara

längre rättinte ärbarnetinträffat ärbeviljas. Det attbidragsförskottet som
ikassantillunderhållsbidragetbetalaskallbidragsansvarigeDenborgenär.

kassanbelopptillbestämtsunderhållsbidragetHar etttill barnet.för somstället
alls.åtgärderinte vidta någragivetviskassanbehöverriktigtanser vara

ellerbeviljasbidragsförskottet attdäremot, närSkulle kassan ansesenare,
hinderingafinns detbelopp mot attför lågttillfastställtsunderhållsbidraget ett

bidragsan-med denbidraghögreöverenskommelsesöker nå ettkassan omen
för kassanåterstårinte nåsöverenskommelse attKan någonföräldern.svariga
begränsning-nuvarandehärvid defrågasärskild ärEnrättegång.inleda omen

underhållsbidragfastställtändringståndtillmöjligheterna etti att avenarna
varahar kunnatoch intevarithar partintekassanfall däri degällabör även

jämkas.skallavtaldetdom elleri den som
ibidragsansvarigesden motpartväljer,den såskulle också,Kassan varaom

jämkning.tillinitiativdennefallde tar en
ochbidragsförskottsnivåntillsjälvständigkassan partlåtaAtt uppensam,vara
delkanunderhållsbidragöverskjutandeeventuellti fråga enbarnet part om

processhand-motstridigavidtariföljderegendomliga parterna processenom
lingar.

under-denvitsordarförsäkringskassan attfalletsig dettänkakan attMan t.ex.
bostadskostnad över-sigtillgodoräknafåskallhållsbidragsansvarige somen

medangodtagbara,högstaRFV:sochSocialstyrelsensenligtdenstiger normer
underhållsbidrags-denmöjligtfulltdåDetkostnaden. är attinte godtarbarnet

bidragsförskottsnivånunderstigerbeloppbetalaförpliktasansvarige ettatt som
samtidigtbetalaförmågahahon inteeller atthaneftersom merkassantill anses

bostadskostnads-linje ibarnetsgår påbidragsansvarige rättenden omsom -
till barnet.belopp ävenbetalaförmågaha ettkan attfrågan anses-

under-yrkandeoch barnetsförsäkringskassansbådeogillar omtingsrättenOm
haft beaktansvär-haunderhållsbidragsansvarigedendärförhållsbidrag ansesatt sochsysselsättningtillövergåocharbetevälbetaltför lämnaskäl annanda ettatt

ivinnerbarnetföljderna,kandomenöverklagar processenbarnetendast om
"bottenfordring-hakan sägasFörsäkringskassanlikartade.blihovrätten, som-

belopp.vissttillerkännsbarnetmedaningenting etten" får-
skalldomstolenbeloppvilketfråganuppkommerförstbarnetOm processar

under-överskjutandebetalaförmågaföräldrarnas att"förbehålla" kassan när
bedöms.hållsbidrag

fall kommeri vissabidragsansvariga föräldern attdennackdel ärEn attannan
vad gälleroch barnetbidragsförskottsnivåntillkassantvåfå motparter; upp

fåkandettabetydelsedenFörutomunderhållsbidrag.överskjutandeeventuellt
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för rättegångskostnaderna innebär det den bidragsansvarigeatt kan komma att
besväras två låt målen i vissaav fall kanprocesser, att handläggas ivara en
rättegång.

Det har här förutsätts dom mellan försäkringskassanatt och den bidragsan-en
svariga föräldern inte hindrar barnet härefter väckeratt talan överskjutandeom
underhållsbidrag. På motsvarande harsätt det antagits dom mellan barnetatt en
och den bidragsansvariga föräldern överskjutande underhållsbidrag inteom
hindrar kassan härefteratt väcker talan "bottenfordringen". Fråganom om
domens rättskraft är emellertid frågaännu uppkommer kassanen som om ges
ställning part.av

Härtill kommer de svårigheter förknippadeär med kassan tillagtssom att en
valrätt och barnet alltså subsidiärtatt kan bli även vad gäller belopppart under
bidragsförskottsnivån.

Detta måste bli förvirrande för denytterst enskilde. Mot skall talanvem en om
jämkning framtida underhållsbidrag riktas bidragsförskottnärav utgår I sin
ansökan stämning måste den bidragsansvarigeom lämna uppgifter sinom

33 kap. 1 § RB.motpart
Även för domstolen innebär sådan ordning svårigheter. Hur skall domstolenen

förfara talan väcks barnet Bör domstolenmot trotsom målet dispositivtäratt
efterhöra kassans inställning Och vad skall domstolen göra kassan förklararom

den vill utnyttja sinatt rätt Kassanatt inteär instämd.part. Avvara pro-
cessekonomiska skäl det visserligen önskvärt partssuccessionvore åtmin-att -med bådastone samtycke kunde förekommaparters iäven sådana fall, men-
det är oklart hur rättspraxis skulle ställa sig Ekelöf, O.,P. Rättegång II, 5:e
uppl. 1977, 141 och 142. Antag någon partssuccessions. inteatt möjlig/inteär
kommer till stånd. Då återstår för domstolen antingen avvisa käromåletatt
rättegångshinder beaktar domstolen självmant, inte föreskrivetärannatom
eller, kassans ställning åberopas, ogilla käromåletom på grund barnetattav
inte är rätt borgenär. Antag någon partssuccession inteatt kommer till stånd
och domstolen jämkar underhållsbidragetatt nedåt. Avgörandet kommer då inte

binda kassan. Om kassanatt däremot förklarar sig avstå från utnyttja denatt
möjlighet träda i i barnetsatt ställe måhända föreligger ochprocessen som

motiveras processekonomiska skäl kansom det upphov tillav frågorge om
verkningarna denna kassans inställning.av

En möjlighet är låta både försäkringskassanannan att och barnet bidrags-när-förskott aktuelltär till bidragsförskottsnivånparter ochvara upp att oavsett- -
låta utverkat belopp till bidragsförskottsnivånvem som processar tillfallaupp-

kassan.
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Barnet

Bidragsförskottet

Försäkringskassan eller barnet för sigvar

Exempel: först tilldöms DärefterKassan och 500 kr. barnetprocessar processar
och tilldöms 500 kr. underhållsbidragsansvarige 173 krl Den skall då betala 1
till kassan och 327 kr till barnet.

Exempel: 173Kassan yrkar l kr och barnet yrkar 1 500 kr. underhålls-Den
bidragsansvariges reducerade överskott till 1 500 kr. begär emeller-uppgår Han
tid få förbehålla sig ytterligare 327 kr. medger försäkringskassan,Dettaatt men

barnet. Tingsrätten barnets linje vad gäller det särskilda förbehållet.inte går på
får då 173 kr barnet 3271 och kr.Kassan

Exempel: 500 200 underhållsbi-Kassan yrkar kr och barnet yrkar l kr. Den
dragsansvariges emellertidreducerade överskott till 1 200 kr. Han begäruppgår

särskilt förbehåll 700 kr för vissa privata skulder. Detta godtar kassanett om
inte särskilda förbe-barnet. Tingsrätten barnets linje vad gäller detgår påmen

får då 173 kr tack barnets processföring och barnet fårhållet. Kassan 1 vare
kr.27

Exemplen inte anspråk realistiska de illustrerar mekanis-pågör att vara men
bygger den i dag allmänt använda metoden för beräkning under-Demen. av

hållsbidrag. föreslagna nettokvotdelningsmetoden dockDen utredningen gerav
principiella resultat.samma

och försäkringskassan väcker talan underhålls-Antag barnet gemensamtatt om
i alternativ uppenbartbidraget upp till bidragsförskottsnivån. Det dettaär att

för alla har del i saken. Processgemenskapen mellanendast dom kan somen ges
§ RB.och barnet alltså speciell 14 kap. 8 andra stycketkassan är

speciell processgemenskap innebärdet mellan barnet och kassan råder s.k.Att
bidragsansvarige blir bindan-i mellan kassan och denutgången rättegångatt en

till bidragsförskottsnivån. blirde för barnet upp På utgångensättäven samma
underhållsbidragsansvarige bindandei mellan barnet och denrättegång ävenen

bidragsförskottsnivån.för kassan upp till
i individuelltaleberättigade kassan och barnet har detta fall visserligenFlera

understigande bidragsförskottsnivån reglernatalerätt vad gäller belopp men om
rättskraft tredje åstadkommer enhetlig reglering saken. Harmot en av enman

i saken meddelats talan eller de taleberättigade skalldom någonmotav av
taleberättigadetalan förs eller de övriganågonemotsenare som av aven

avvisas saken judicata 17 kap. 11 § RB. Vad gäller målpå grund ärattav res
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underhållsbidrag dockmåste bestämmelserna i kap. 10 § beaktas.7 FBom
Försäkringskassan kan träda i pågående mellan ochbarnet denen process

bidragsansvarige självständig intervenient. säkerställa kassanFör fåratt attsom
vetskap domstolen/barnet åläggas underrätta kassanmåste attom processen om
eventuella rättegångar.

kan naturligtvis inträffa barnet och den bidragsansvariga föräldernDet att
kommit underhållsbidragets innan bidragsförskottstorlek redanöverens om
aktualiseras. Avtalet kan endast jämkas förhållanden föranlederändrade detom
eller oskäligt vidavtalet med hänsyn till omständigheterna dess tillkomstär och
förhållandena i övrigt. efter underhållsbidragetFörst år kan omprövas utansex

föreliggersådana skäl se kapitel 14. möjlighet ha särskildEn ochäratt att en
utvidgad möjlighet attjämka/ompröva i fall ingåtts barnetavtal de det mellanett
och den bidragsansvarige. Motsvarande gäller underhållsbidragets storlekom
bestämts i mellan barnet och den bidragsansvarige.rättegången

nackdelen bidragsansvariga föräldernDen den får vidlådertvåatt motparter
detta alternativ i alternativet.och högre grad det förraäven ännu än

6.4.6 Sammanfattande bedömning

inte ifrån iMan kommer det kommer komplikation domstols-utgöraatt att en
förfarandet försäkringskassorna skall kunna uppträda partom som samma
sida barnet/boföräldern. innebär i allmänhet det påDet omgång närsom en ena
sidan i finns särskilt olika uppfattningarrättegång medparter, de hartvåen om
i skilda Till bilden försäkringskassan intahänseenden. hör kommeratt att en

Eftersom underhålls-mellanställning. boförälderns ekonomi påverkarsäregen
bidragets storlek kan kassan komma inta den ståndpunkten boföräldernsatt att

förälder själv Olika åsikterekonomiska bärkraft bättre vad dennaär än anser.
kan också föreligga beträffande barnets behov underhåll, ärav som en annan
omständighet beaktas underhållsbidraget bestäms. Försäkringskassannärsom
kan alltså i konflikt med sina medparter i underhållsprocessen.komma

medKomplikationerna blir inte mindre kassans partsställning störstaattav
sannolikhet fakultativ.måste göras

fråga hur kassans partsställning skall de blandadeEn tillär anpassasannan
målen. frågan underhållsbidrag i vårdnadsmål denKommer ett ansesom upp av
föräldrarna har begärt få vårdnaden barnet vad gällerävenpartattsom om som

i dessaunderhållsfrågan. Mycket talar för kassan bör kunna komma in ävenatt
mål. tid i dessa mål vårdnads- och umgängesfrågorna. I dessaDet ärtarsom

frågordelar målet kan det också uppkomma sekretess.omav
barnet leda tillEn uppdelning anspråket kassan och kanpå två parterav

skyldigheträttegångskostnader. möjlighet här ålägga kassanEnstörre är att en
företräda barnet. kan i hålla kostnadernaDetta någon månatt nere.

Även skall fördelas kommersådan sak hur rättegångskostnaderna atten som
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vålla problem, såvida inte bestämmer varje alltid skall bära sinaatt partman
kostnader, vilket sakligt förefaller långtgående.någotsett

försäkringskassorna ochGes kassan ställning ställs också krav påpart storaav
i privat-deras personal. l dag saknar del personalenstor att ageraen av vana

rättsliga tvister.
kassorna väljer föra talan personal vilket fordrarOavsett attom genom egen

med processkompetens anställs eller den personalen ut-att attpersoner egna
företräderbildas eller i likhet med socialnämnder de i dag barnmånga när-

innebäraföräldrar ogifta utomstående jurist kommer lösningenär attvars en-
kostnader för det allmänna. kan åtminstone delvis kommaarbete och Dessa att

inbesparingar vid rättshjälpendomstolar och inom den allmännauppvägas av
skenprocesser undviks underhållsbidragen läggs påatt samt attgenom genom

förhögre nivå i dag. reformen kommer de vinsterFråganän är atten om ge
allmänna anledningen till den tagits i utredningens direktiv.det är attsom upp

fråga naturligtvis utformarSvaret denna hänger med hurpå samman man
partsställningen och vad skall gälla beträffande rättegångskostnaderna.som

kassorna framdeles skall få för hjälpa enskilda medOm störreett attansvar
räkna underhållsbidrag och underhållsavtal kan partsställningupprättaatt ut en

till opartiskhet i fråga och denför kassorna dessutom leda deras kan sättasatt
liggerenskildes förtroende för handläggningen rubbas. till handsDet nära att

Ävenobjektiviteten i hjälp erbjuder. kassornaifrågasätta den motparten om
i dag har intresse underhållsbidragen inte läggs för lågt kan detredan ett attav

uteslutas klart uttalad partsställning kommer påverka förtro-inte attatt en mera
för objektivitet.endet kassornas

i fall den bidragsansvarigeKostnader och svårigheter kan också uppstå de är
York-konventionen syftar till under-utomlands. s.k. Newbosatt Den attsom

indrivning underhållsbidrag förutsätter den sökande enskildlätta ärattav en
konvention kapitel 24.angående dennaperson se

partsställning för försäk-Enligt utredningens mening blir ordning meden en
krånglig det skälet inte kan godtas.ringskassan den redanså att av
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Hjälp till föräldrar7 och barn
med avtalupprättaatt om

underhällsbidrag

Utredningens förslag: Utredningen föreslår de allmänna försäkrings-att
kassorna får i uppgift biträda enskilda med räkna träffaochatt att ut
avtal underhållsbidrag till barn.om

Förslaget innebär inte försäkringskassorna skall underhålls-avgöraatt
bidragets storlek. Om föräldrarna inte kan måste de alltså hänvisasenas
till advokat eller juridisk rådgivare eller till domstol.annan

I anslutning till försäkringskassorna får rådgivande funktionatt en
föreslår utredningen avskaffar socialnämndernas skyldighetatt attman

till barn föräldrar ogifta tillförsäkrasär underhåll liksomattse vars
nämndernas föra talan underhållrätt i sådana fall.att om

Utredningens7.1 uppdrag

utredningens ingåruppdrag belysa i vilken utsträckning offentligaI att organ
enskilda hjälp träffabör råd och med räkna och avtal underhålls-att utge om

bidrag.
Utredningen skall vidare socialnämnderna skall ha kvar uppgiftenpröva om

till barn föräldrar ogifta tillförsäkras underhåll eller dennaärattatt se vars om
uppgift kan flyttas till till försäkringskassorna ochnågot annat t.ex.organ - -

långt det i fall sig.hur så skall sträckaorganets ansvar
frågor i detta kapitel.tvåDessa tas upp
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7.2 Behöver föräldrarna hjälp när

underhållsbidrag fastställas ellerskall

jämkas hjälpen någotBör ges av

offentligt organ
7.2.1 Ensamförälder 1980

Institutionen socialtEnsamförälderkommittén uppdrog hösten 1979 för arbete
levnadsförhållan-vid universitet undersöka ensamstående föräldrarsUmeå att

publicerats Ensamförälder 1980den. Institutionens har underrapport namnet
Ds S 1981:18.

informationsbehov hosbeskrivs bl.a. vilket uppstårI rapporten personersom
i separation 117-120.samband med blivit med barnensom ensammaen

Beskrivningen grundas enkätundersökning.på en
Undersökningen vid handen hälften 46 procent fått/söktnästanattgav

information Ungefär tredjedel de tillfrågade hade fåttunderhåll.om en av
information 37 procent omkring tredjedelvårdnadsfrågor ochom en om
umgängesfrågor 34 procent. Endast fjärde hade informerats möjlig-omvar

få hjälp olika myndigheter.heten att av
iTotalt hade hälften 54 procent kontaktat minst myndighetän sam-mer en

ensamförälder. dessa hade hälften sigband med blev Av väntänatt merman
tiondetill tredje hade kontaktat socialbyrån baraadvokat. Mer än varvar men

hade haft kontakt med familjerådgivningen.
Skillnader kvinnors "kontaktmönster" kunde observeras. Förmellan ochmäns

försäk-varit i kontakt medgällde de i utsträckning kvinnormän större änatt
andelringskassa kvinnorna det i ställetoch advokat. Bland större somvar en

kontaktat socialbyrå och privatpersoner.

något rådoffentligt enskilda och7.2.2 Bör organ ge
träffahjälp räkna och avtalmed att ut om

underhållsbidrag

krånglig.beräkningen underhållsbidragbrukar gällande DeDet ärgöras att av
haft föräldrar ocksåganska omfattande kontakter utredningen med tyder på att

dåliga liksom kunskaper-kunskaperna de regler gäller många gånger ärom som
informationvarför har de regler vi har. bekräftas denDetta ut-na om av

redningen har fått från bl.a. handläggare försäkringskassorna.på
underhållsbidrag aktualiseras dessutom ofta i situation där denFrågor om en

Underhållsbidrags-enskilde befinner sig i och besvärlig situation.utsatten
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frågorna har också i fallmånga ekonomisk betydelse under lång tid.stor
Redan de skäl anförts det angelägetär det finns hjälp få ochattav attsom nu

hjälpen lättillgänglig.äratt
.Hjälp med beräkning underhållsbidrag och med underhållsavtalupprättaattav

kan visserligen i dag erhållas hos socialnämnderna. Detta gäller dock barat.ex.
barn till ogifta föräldrar. Ett alternativ för gifta föräldrar kan advokater.vara
Dålig ekonomi kan emellertid verka avhållande benägenhetenpå söka hjälpatt
hos advokat de möjligheter till rättshjälp finns och bl.a. innebärtrots som som

barn i allmänhet slipper betala någon avgift prop. 1992/932109att 31.s.
detFör allmänna det i olikaär hänseenden betydelse underhållsbidragenattav

fastställs på korrekt enligt reglerna isätt FB. Att barn fårett växerett som upp
till sin försörjning tillär början givetvis allmänt intresse.pengar etten

Underhållsbidragets storlek har också betydelse för försäkringskassans möjlig-
heter återkräva utgivna bidragsförskott den bidragsansvariga föräldern.att av
Även i andra fall då samhället lämnar stöd till enskilda kan underhållsbidragets
storlek ha betydelse.

Frivilliga uppgörelser, särskilt alternativet domstolsprocess,är innebärom en
också fördelar såväl för den enskilde för det allmänna. Enligt uppgiftersom

utredningen erhållit från Rättshjälpsutredningen låg nettokostnadersom statens
allmänför rättshjälp under budgetåret 1992/93 för avslutade ärenden under-om

hållsbidrag 10 419 ärenden 45,82på miljoner kr. Därtill kommer delatt en
de kostnader redovisas under "tvistiga äktenskapsskillnader"posternaav som

och "vårdnad barn" torde underhållsbidragsfrågor.om avse
fråga dåEn den beräkningsmetodär utredningen föreslår den s.k.om som

nettokvotdelningsmetoden; kapitel 8 har inverkannågon hjälpbehovet.på
Förslaget innebär bl.a. det belopp föräldrarna får behålla för delatt egen

schabloniseras och för individuella hänsynstaganden alltså min-att utrymmet
skar. Utredningen finner det dock sannolikt den enskildes behov biträdeatt av

kommerinte påverkas i omfattningnågon utredningensstörre förslag iatt av
dessa delar.

Sammanfattningsvis alltså här den bedömningengörs starka skäl talar föratt
det allmänna bör erbjuda hjälp med frågor underhållsbidrag.att om

7.3 Vilken hjälp i dagges

7.3.1 Inledning

allmännaDet lämnar i dag föräldrar och barn hjälp med frågor underhålls-om
bidrag dels direktpå två socialnämndernassätt; verksamhet, dels ekono-genom
miskt rättshjälpssystemet.genom
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7.3.2 Socialnämndernas skyldigheter enligt FB

fötts ogift socialnämnden skyldig försökaNär barn utredaärett attav en mor
far till barnet och till faderskapet fastställs, barnet harär attvem som se om

hemvist här i landet 2 kap. 1 § FB. gäller i de fall där iDetsamma mannen
förklarats far. åvilar socialnämndenäktenskapet inte barnets Skyldighetenvara

i den folkbokfört 2 2 §kommun där barnet kap. FB.är
socialnämnd skall sörja för faderskapet till barn blir fastställtDen att ettsom

enligt 7 kap. ll § skyldig till barnet tillförsäkras under-FBär även att attse
förahåll. Skyldigheten kombinerad med fristående for nämndenär rätt atten

Eftersom vårdnadshava-barnets talan i mål underhåll. sålunda flera subjektom
socialnämnden särskilt förordnad förmyndare, sådan finnsoch därsamtren

sig inför ställföre-för behöriga föra barnets talan skall denär rättenattvar av
inte för tillfälle sig i målet 7 kap. §.trådarna talan beredas 14att yttrasom

Skyldigheten enligt för tillförsäkras underhållFB nämnden till barnetatt attse
upphör barnet fyller 18 år.när

jämkningSocialnämnderna medverkade under 1993 vid fastställande ochår av
underhållsbidrag till Statistiska meddelanden, S37 SMsammanlagt 36 593 barn
9401.

Förstagángsfastställelser
27 091 barn därav 6 828 ungdomar 18 åröver

därav dom 552genom-

Jdmkningar
14 685 barn

har-jämkning aktualiserats ingen ändring underhållsbidraget skettmen av
5 183

502jämkning faktiskt skett 9n
därav 162domgenom-

upplevdeSom jämförelse omkring 46 000 barn 1991kan årnämnas attatt
meddelanden 13 SM 9401.föräldrarna flyttade isär Statistiska Be

till tillförsäkrasfall kommunerna har skyldighet barnetI de att attseen
avgift för sin Vissa kom-underhåll kommunerna inte verksamhet.någonuttar

till Om orsakashänvisar emellertid barnet/boföräldern advokat. barnetmuner
kommuner omkring 30 styckenkostnader betalas de då nämnden. Andraav

försäkringskassorna innebär kassornahar i dag överenskommelser med attsom
underhållsbidragen. håller alltsåen del av arbetet med Kommunernaövertar

organisationen.inte alltid verksamheten inom den egna
varit giftaVissa kommuner hjälper föräldrar eller har medäräven som

underhållsbidrag kostnad.varandra med räkna och träffa avtal utanatt ut om
service betalning. Bl.a. UppsalaAndra kommuner erbjuder sådan moten
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underhållsbidrag till barn iavtalerbjöd sig 1993kommun år upprättaatt om
avgift 860 kr.samband med skilsmässa mot en

7.3.3 Försäkringskassorna

föräldrar medförsäkringskassor i dagtidigare biträder antalframgåttSom ett
medsker i samarbeteunderhållsbidrag.räkna och träffa avtal Dettaatt ut om

kommunerna.
i samarbete medregeringens medgivandeförsäkringskassa fåttEn attsom

tillunderhållsbidragfastställa och jämkabiträda föräldrar medkommunerna att
skall bestäm-Härvidfår i ersättning för detta kommunerna.dagbarn ta ut av

vissa undantag. Detta1992: 191 tillämpas medi avgiftsforordningenmelserna
1993/94.regleringsbrev för budgetåretföljer av

År Örebro ersättningförsäkringskassa1993 läns allmärma uttog t.ex. en
Örebro 250och 1föräldrapar från kommunjämkningsärende000 kr1 per

Hällefors kommun.föräldrapar frånfastställelseärendekr per
för sin verk-enskildeavgifter från denFörsäkringskassorna inte någratar ut

samhet.

7.3.4 Rättshjälp

domstolar-handläggsbegränsad till ärendenrättshjälp intetillRätten är som av
iRättshjälpärenden.i utomprocessuellarättshjälp kan utgåävenutan gesna

underhållsbidrag till barnRättshjälp i angelägenheterformer.olika som avser
rättshjälp.rådgivning, dels allmänsåsomdels såsomkan utgå

jurist advokatbyrå.biträdande påadvokat ellerRådgivning lämnas enenav en
rådgivningentimme. För ersätt-under högstRådgivningen får pågå tas enen

fjärdedelersättningenvarje påbörjad kvartning För ettmotsvararut. aven
Avgiften förkr.grundbeloppet 9351994andra halvåretgrundbelopp ärs.k.

dock ned såAvgiften fårtill 935 kr. sättasalltsårådgivning uppgårtimmesen
allmänha bestämtsgrundavgift skulleöverstiger denden inte omatt som

rättshjälp beviljats.
råd-angelägenheträttshjälp ifår allmänsökandenOm somsammasenare

allmän-för denkostnadrådgivningsavgiftenigivning har lämnats som enanses
rättshjälpsav-frånrådgivningsavgiften avräknasbetalningrättshjälpen och avna

giften.
advokat-juristbiträdandeelleradvokatbeviljasrättshjälp fårAllmän av

Är frågandomstolendomstol,anhängig vid prövarangelägenhetenbyrå. om
ekono-formregelmässigt iBiståndet utgårrättshjälp.beviljande allmän avav

förochadvokatanlitandekostnaden förbetalamisk hjälp med t.ex.att av
bevisning.
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komma i fråga förFör allmän rättshjälp får sökandens beräknade årsin-att
komst inte överstiga visst belopp. Hänsyn till bl.a. försörjningsbörda,ett tas
skuldsättning förmögenhetsinnehav.och

Sökanden själv efter förmågaskall bidra till kostnaderna för den rättsliga
angelägenheten betala rättshjälpsavgift grundavgift och tilläggsav-attgenom

Ärgift. det uppenbart den rättssökande saknar möjlighet betala grundav-att att
gift eller tilläggsavgift får han eller hon helt eller delvis befrias från avgift.
Regeln avsedd tillämpas restriktivt. barnEtt helt saknarär inkomstatt som egen

inteoch heller har förmögenhet kannågon dock befrias från avgiftsom egen
prop. 1992/932109 31.s.

7.4 Nackdelarna med ordningdagens

Administrationen underhållsbidrag och bidragsförskott splittrad ochärav
tungrodd. Frågor underhållsbidragets storlek bidragsansvarigesoch denom
betalningsförmåga kan sålunda aktualiseras hos advokater andra juridiskaoch
rådgivare, hos kommunerna, i de allmänna domstolarna, hos försäkringskassor-

vid ansökningar bidragsförskott och vid kravhandläggningen eftersamt,na om
överklagande kassans beslut, i förvaltningsdomstolarna. förekommerDetav
också dubbelarbete mellan de olikaett organen.

Dubbelarbete förekommer i främst följande moment.

Inhämtande och vidmakthållande kunskaper olika författningsbestäm-a. av om
melser och myndigheters allmänna råd,

inhämtande uppgifter ekonomiska förhållanden ochav om

beräkning underhållsbidrag.c. av

Att avtal underhållsbidrag träffas med hjälp socialnämnder och advokat-om av
samtidigt bidragsförskotten handläggs försäkringskassorna medförer som av

dessutom arbete i form underhandskontakter mellan olikadeextra av organen.
Således socialförvaltningarnas tjänstemän och advokater ofta kontakt medtar
kassorna för efterhöra kassorna vid sin prövning bidragsförskott kanatt om av
komma godta visst tilltänkt underhållsbidrag. inte hellerDet ovanligtäratt ett

socialförvaltningarna begär hjälp från kassorna med inkomstuppgifteratt m.m.
finns i kassornas register och kan inverka underhållsbidragetspåsom som

storlek. Motsvarande kontakter från advokater. Dessa har dockäven påtas
grund den sekretess gäller hos försäkringskassorna inte rättav som samma som
socialförvaltningarna information. kan iKassorna också sin kontroll-att ut
verksamhet ha behov kontakt med socialförvaltningarna och advokater-att taav

för få information anledningen till skillnader fram-eventuella i detattna om
räknade underhållsbidragets storlek.
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socialförvaltningar fördomstolar ochadvokater,Väntetiden hos att ett
den tidDärtill kommerjämkat ibland långa.underhållsbidrag fastställt eller är

kontaktförflyter innanhur lång tidagerandeberor på tasparternas somsom -
aktualiseratsunderhållsfrågansocialförvaltningen efter detmed attt.ex. m.m.

inte heltoch förekommermellan månader årHandläggningstider ettsex
ochfordringar föruteståendeHandläggningstiderna orsakarsällan. statenstora

för debidragsförskottåterbetalningen utgivnamedsällan probleminte av
förhandläggningstider skälföräldrarna. närunderhållsbidragsansvariga Långa -

ekonomiskaleda tillföreligger kan ocksåunderhållsbidragetsänkning aven -
kraveftergiftsprövningar.upprepadebidragsansvarige ochproblem för den

ofta krång-dessutominblandade upplevsfaktum många ärDet att somorgan
förvirrande berördaochligt parter.av

undersökanaturligtskisserats framstår detbakgrunddenMot attsomsom nu
underhållsbidragförsörjningbarnetstill föräldrarna i frågorhjälp rörsomom -

i daginteoffentligt ochendakan läggasbidragsförskottoch ett somorgan-
försäkringskassor.ochbåde socialnämnderpå

framtideniutformashjälpen7.5 börHur

uppgiften läggasPå vilket bör7.5.1 organ

försäkringskassor-allmännauppgiften delägga påligger till handsnäraDet att
bidrags-ärendenhandläggningenPersonalen kassornapå är omavgenomna. -

delunderhåll ochbeträffandegälleri de reglerförskott insatta stor avensom-
kassangrundkontakt med kassan påhar redanföräldrarnaberörda attde av

erbjuda rationa-skulle ocksålösningsådanbidragsförskotten. Enadministrerar
liseringsvinster.

redovisasbedrivit ochhittillsområdet kassornaverksamhet påDen somsom
för-ochvälmedverkan fungerat ärförsäkringskassornasbilaga 12 visari att

Erfarenheternaenskilde.denallmännasåväl detfördelar förenad med stora som
bi-handläggningeffektivaretilllederVerksamhetenpositiva.alltså avär en

för-bidragsansvarigadeåterkravenochdragsförskottsärendena gentemotav
barnetskringfrågornaekonomiskamed dehjälpenskilde kanäldrarna. Den

minskarhandläggningstiderna stor-och de kortaendaförsörjning ett organav
initialskulder.bidragsansvarigas s.k.deleken av

enskil-deverksamheten ävennöjda med utankassornaendastInte varasynes
väsentligti alltverkarden atterfarenhetharde kommuner anseochda avsom

måsteerfarenheternahittillsdebedömningenVidfungerar bra.den vunnaav
utomstå-någrautvärderatsinteverksamhetenminnetdock hålla i avattman

ende.
biståuppgiftenöverföraanförtstidigare, attåtminstoneskäl attDet motsom,
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ogifta föräldrar till socialnämndernaän främstär detta kanett annat attorgan
leda till försämrade kontakter med de föräldrar och barn behöver kommasom
i kontakt med nämnden därför de har andra problem, vad gäller vård-att t.ex.
nad och Detumgänge. sambandet med faderskapsfastställelsernanära har ock-

betonats.så Det har vidare påpekats enligt bl.a. 34 § socialtjänstlagenatt
bestäms föräldrarnas ersättningsskyldighet för vård underåriga efterav samma
grunder det gällde bestämma underhållsbidrag 43 § socialtjänst-attsom om
förordningen; 1981:750.

Det föreligger givetvis samband mellan frågor underhåll och frågorett om om
faderskap, vårdnad och umgänge.

Vad först gäller faderskapsfastställelserna detär emellertid ingalunda alltid
aktuellt fastställa underhållsbidrag. Många föräldrar inteatt giftaär medsom
varandra bor nämligen tillsammans barnet födsnär och något avtal under-om
hållsbidrag inte. Man brukarupprättas sannolikt inte fem elleränanta att mer

alla nyblivna mödrar ogifta ochär ensamboende. Ochprocent i detsex av
alldeles övervägande antalet fall där socialnämnden bistår med upprättaatt ett
underhållsavtal boföräldern kontakt med försäkringskassan angåendetar bi-
dragsförskott. Bindningar finns alltså till kassan.även

Som framgår det följande kopplingenär mellan handläggningen under-av av
hållsfrågor och handläggningen vårdnads- och umgängesfrågor inte specielltav
stark på kommunerna i dag. Däremot föreligger koppling mellan försäk-en
ringskassornas handläggning bidragsförskott och underhållsfrågorna.av

Utredningen har svårt socialnämndernas kunskap det gälleratt närattse
sociala frågor skulle hindra handhar beräkningen under-att ett annat organ av
hållsbidrag. Detta gäller socialnämndernaäven i framtiden skulle få tillom
uppgift fastställa avtal rörande vårdnaden ochatt med barn.umgängetom

Från familjerättshandläggaremånga har framförts ekonomiska frågor oftaatt
försvårar samtal vårdnads- och umgängesfrågor. Det skulle alltså kunnaom

fördel dela frågorna på olikaattvara en upp organ.
Vad sedan gäller den sociala helhetssynen och risken för personalen påatt

kassorna inte upptäcker sociala problem måste jämförelse med hurgörasen
frågorna handläggs socialnämnderna i dag.

Handläggningen underhållsfrågor varierar från kommun till kommun. Tillav
följd resursbrist hänvisar kommunerna i dag i vissa fall enskilda till advokat.av
Vidare handläggs underhållsfrågorna i kommunerna mycket ofta kontorist-av
er/assistenter. Att handläggningen ligger kommunerna innebär alltså inte
några garantier för föräldrarna får träffa personal med hög social kompetensatt
socialsekreterare eller familjerättssekreterare. Det inte säkert socialaär att
problem fångas hos socialnämnderna på grund nämnderna har handattupp av

underhållsfrågorna.om
Kassornas erfarenheter den verksamhet hittills bedrivits kassornapåav som

tyder dessutom på sambandet mellan underhållsbidrag och behovatt talaattav
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ganska lågt se bilaga 12.sociala problem ärom
Överförs samarbetedet givetvis angelägetuppgiften till kassorna är att ett

viktigt betonasocialförvaltningen.och Det ärmellan kassornaskapas att att
sig och försöka bearbetaoch inte skallinte kompetensharkassorna att ge

frågan barnetsseparationer. skall hanteraoch konflikter vid Kassornakriser om
kunna slussadet behövsvaken för andra behov ochförsörjning, närmen vara

männi-i sitt arbete ofta påpersonaltill lämpligt Kassansvidare stöterorgan.
främmande för lyssnaoch således inteolika slagmed problem ärskor attav

övrigt redan uppmärksam-område har förhänvisa människor vidare. Dettaoch
vid för-förhållningssätttemadagari utbildningssammanhangmats omgenom

äldrakonflikter.
föräldrar i dag kärmer tillsannoliktförefaller också mångaDet vartatt man

domstolarnafrågor. Vidare fårmed olika socialasig för få hjälpvändakan att
socialnämnden eller någotuppdravårdnad ochi mål umgängeomnumera

sarnarbetssamtal.intresse anordnai barnetsannat attorgan
lik-kurativ ellerbehöverfånga deMöjligheterna att annanpersoner somupp

utredningenheller har det vadgoda. Intenande hjälp torde alltså vetvara --
ha fåtthjälp inte skullebehövt sådankritik föräldrarriktats någon attmot som

medarbeteförsäkringskassorna tagit kommunensöveri de kommuner därdet
underhållsbidragsfrågorna.

rådgivareförsäkringskassorna rollentalarskäl främstDet emot att avgesom
meddels biträdaskallinta. Kassornadubbla roll kassorna kommerdenär att

bidrags-kravverksamheten inomintressen iallmännasavtal, dels företräda det
denställningfall också intai vissaförskottssystemet och gentemotpartav

ifråga ochopartiskhettill kassornas sättskan ledabidragsansvarige. Detta att
Misstankar kanrubbas.för verksamhetenenskildes förtroendeden upp-att

utfyllnadsbidragförkostnaderförsöker minskakassankomma statensatt genom
eller kassanbefogatunderhållsbidragföreslå högre äravtal än attatt somom

bidrag.avtal lägreföreslåförsöker underlätta kravarbetet att omgenom
överdrivas.emellerid inteskallframstå partiskskallRisken för kassanatt som

tio årgjort under deerfarenheter nästanhar inte stöd i deOron somsom man
underinhämtat har RFVEnligt vad utredningenbedrivits.verksamheten har

myndig-enskilda ellerfrånnegativa synpunktertid inte fått någradenna ta emot
denfrivillighet. Detdessutom ärordningen byggerföreslagnaheter. Den

hjälp kassannyttja denvillhan eller honenskilde själv avgör somsom om
Motsvarande problemunderhållsbidrag.föreslagetgodtaerbjuder eller ett

ochföreträder barnetsocialnämndernaiföreligger för övrigt redan dag när
socialnämnder-till harutredningen känneravtal. Såvittfram förslag tilllägger

ifråga.opartiskhet inte sattsnas
renodlakanalltför besvärande övervägadubbla rollendenAnses attmanvara

kravverksamheten påförläggaroll störrekassans över ettatt ansvargenom
förskotteradefordringar pådvs. låtakronofogdemyndigheterna, att statens
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underhållsbidrag handläggas s.k. allmänna mål. Denna fråga behandlarsom
utredningen i kapitel 24. Utredningens slutsats där den lösningen iär att vart
fall i dag inte bör väljas.

Att kassorna vid sin rådgivande verksamhet naturligtvis skall tillämpa de
lagregler och den praxis finns på underhållsområdet självklartså detär attsom
inte behöver sägas.

hellerInte tyder de undersökningar gjorts beträffande storleken på fast-som
ställda belopp kassan vid avtalsskrivning skulle annorlunda, ellergöraatt en

fiskal, bedömning andraänmera organ.
Utredningen bakgrund vad försäkringskassorna imot sagts attanser av som

framtiden bör bistå enskilda med räkna och träffa avtal underhålls-att ut om
bidrag till barn.

Detta förutsätter verksamheten utökas till landets samtliga försäkrings-att
kassor. Utredningen föreslår därför skyldighet införs för försäkrings-att en
kassorna bistå enskilda i dessa avseenden.att

Samtidigt bör socialnämndens skyldighet enligt kap.7 11 § FB upphävas. Som
följd detta föreslår utredningen för socialnämndenäven enligträttenatten av

kap.7 14 § första stycket FB föra talan underhållsbidrag för dessa barnatt om
upphör. Som utredningen kommer innebär förslaget endastsenare att
kassorna skall rådgivande uppgift. deFör barn har ogifta föräldraren som
medför förslagen alltså viss försämring jämfört imed dag. Något skäl tillen
varför generellt i dag detta område skall särbehandla barnsettman vars
föräldrar ogifta kan dockär inte anföras.

Vad gäller föräldrarnas ersättningsskyldighet enligt 34 § socialtjänstlagen när
barn vårdas inom socialtjänsten och motsvarande ersättningsskyldighet när
barnet får vård i hem med stöd lagen 1993:387 stöd och serviceannat av om
till vissa funktionshindrade bör försäkringskassorna vid behov kunna bistå
kommunerna med beräkna ersättningen.att

Lösningen ställer naturligtvis krav kassornapå och deras personal.stora
Kassornas personal i dag vid det privaträttsligaär regelsystem reglerarvan som
föräldrars underhållsskyldighet sina barn. Ett verksam-permanentandemot av
heten och utvidgning den till samtliga kassor i landet kräver docken ut-av
bildningsinsatser såväl vad familjgäller beträffande försäkringskassor-erätt som

roll. Detta bl.a. för minska risken för hanteringen underhållsfrågoratt attnas av
på kassorna blir stelbent och osjälvständig och för den enskildeatt garantera att
fär kompetent och objektiv juridisk rådgivning.en

inventeringNågon försäkringskassornas kompetens biträda vid beräk-attav
Åläggsning underhållsbidrag och vid underhållsavtal har inte gjorts. kassor-av

skyldighet biträda enskilda bör kompetenskrav i relation till denatt sattana en
uppgiften och det ökade utarbetas. Därefter bör inventeringansvaretnya en

hur befintliggöras kompetens kassorna förhåller sig till de uppställdaav
kraven och utbildningsprogram upprättas.
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har färrelokalkontor änanställda. 32fåtalendastharlokalkontorMånga ett
upprätthållaanställda. Att10 och 15har mellanlokalkontoroch 69anställda10

Förnaturligtvis svårt.kanmindre kontor attkunskapsnivå ävenhög varaen
fåskall kunnaunderhållsfrågorihjälpförsäkringskassansefterfrågaralla som

i allafinnsverksamhetensamtidigt önskvärtdetenkeltpå sätt är attden ett
lokalkontorexempelvis fleraemellertidIngenting hindrarkommuner. att samar-

arbetahuvuduppgifttillharanställdoch delar attsinsemellanbetar somen
underhållsfrågor.med

serviceförsäkringskassansOmfattningen7.5.2 av

ned påskall läggaförsäkringskassanarbete ettmyckettid eller hurVilken
beroende påfår bligenerelltgivetvis inteärende kanenskilt utan om-anges

gällervadmedöverensstämmerenskilda fallet. Dettaständigheterna i det som
enskilti varjekommunendär påankommersamarbetssamtal; detbeträffande att

1990/91:8samtalen prop.inriktningen påochomfattningenfall avgöra av
godtagits någonoch inteframräknatsunderhållsbidrag70. Har avavetts.

fortsättaanledning för kassaninteallmänhet någondet i attfinnsföräldrarna
blifår inte såframkommit. Detomständigheter intenågrarådgivningen nyaom

tvistaföräldrarnaförforumytterligareblirförsäkringskassorna attettatt
tvisterlösningtvistelösning. Förinterådgivningsverksamhet;Fråga är avom

påklarasinte kandomstol. Frågoradvokat eller uttillhänvisakassanfår som
domstol.elleradvokatvidare tillhänvisastimmar börnågra

liksomverksamhetrådgivandenaturligtvis i sinskallFörsäkringskassorna -
och denlagregler rätts-sig till dehållaobjektivitet ochiakttagörde annars -

till barn.underhållsbidragbeträffandefinnspraxis som
antaltillhänsynstagandeinnefattarunderhållsbidragsärende ett stortVarje

bedömningarantalibland görahandläggaren måsteochomständigheter ett av
framräknatsunderhållsbidragdetbörskönsmässig karaktär. Dessutom som

korrigeras.vid behovochskälighetsbedömningallmänkontrolleras engenom
underhållsbidragalltså. Detfinnsbedömningarolikaför somEtt utrymme

godtasskulledetsådantgivetvisskallföreslårförsäkringskassan att avvara
enligt §reduktion 4föranledaintebidragsförskottsärende, dvs.ikassan ett

tredje stycket BFL.
förförsäkringskassansig tillvänderföräldrartorde blinormalaDet att som
deupplysningarkassanlämnarunderhållsbidragfrågorfå hjälp med omatt om

underhålls-förbetydelsehakanförhållandenekonomiskapersonliga och som
underhällsbidraget. Kassanframräknakassansedan låterstorlek ochbidragets

dessaberäkningar påsinabaseraochupplysningarnalämnadevärdera dedåfår
förfogari övrigt över.uppgifter kassandepåoch som

försäkrings-tillsigvänderföräldrarinträffagivetvis ocksåkanDet att som
vill kassanshaendastbelopp ochunderhållsbidragetssjälva bestämtkassan
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hjälp med upprätta avtal. Försäkringskassan bör självständigtatt dåett räkna
fram underhållsbidraget föräldrarna sökt hjälp kassan förstsom om utan attav
ha kommit överens något belopp.om

Det ligger i sakens försäkringskassan skall godtanatur avtalat under-att ett
hållsbidrag kassan föreslagit bidragsförskott sedermera söks. Dettasom om
givetvis under förutsättning kassan fått korrekta och fullständiga uppgifteratt
från och förhållandena inte har förändrats.parterna att

7.5.3 Bör få hjälp frånrätten det allmännaatt vara

begränsad till vissa personergrupper av

Socialnämndernas skyldighet till barn tillförsäkras underhåll gälleratt iattse
dag endast barn till föräldrar inte giftaär med varandra.som

Frågan skyldighetär för försäkringskassorna bistå föräldrar börom en att
gälla också föräldrar ellerär har varit gifta med varandra skyldig-som samt om
heten bör begränsad till fall där bidragsförskott utgår.vara

Utredningens uppfattning övervägandeär skäl talar för alla sökeratt att som
kassans hjälp bör få den. För detta talar såväl praktiska principiella skäl.som
Kontakter med familjerättshandläggare i kommunerna och personal vid försäk-
ringskassorna visar hjälp i omfattning efterfrågas giftaatt ävenstor av gruppen
föräldrar och den enskilde har svårt förstå den skillnad häratt görsatt som
mellan gifta och ogifta föräldrar. Det framstår svårförklarligt kassansom om

skulle biträda ogifta föräldrar inte inne i bidragsförskottssystemet,t.ex. ärsom
inte föräldrar varit gifta med varandra och inne iär Demen som systemet.som

kassor i dag biträder vid underhållsavtal hjälper ofta föräldraräven ärsom som
eller har varit gifta med varandra. Så vissagör kommuner.även

Den allmänna inställningen i samhället också inteär bör någongöraatt man
skillnad mellan barn föräldrar ogifta och barnär föräldrar giftaärvars vars
med varandra. Någon anledning detgöra på detta område finns inte.att

Det knappastär heller i praktiken möjligt någon uppdelninggöra de fallpåatt
där bidragsförskott utbetalas och de fall där bidragsförskott inte utbetalas. Detta

inte möjligtär redan det skälet vid integrerad handläggningattav man en av
underhållsbidrag och bidragsförskott kassornapå inte bidragsförskottvet om
kommer bli aktuellt signär underhållsfrågan. fallatt I många ledertarman an
kontakten i dag till underhållsbidraget betalas direkt till barnet. Enatt upp-
delning föräldrar inom och bidragsförskottssystemet inte hellerärutom
möjlig vill avlasta kommunerna uppgiften handlägga underhålls-om attman
frågor i de fall föräldrarna inte gifta medär varandra.

Utredningen föreslår alltså försäkringskassorna bör ha skyldighet biståatt att
alla föräldrar och barn efterfrågar kassans hjälp föräldrarna äroavsettsom om
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har variteller gifta med varandra och bidragsförskott sökts elleroavsett om
inte.

7.6 Följdfrågor

7.6.1 Vilken forsäkringskassa skall behörigvara

råder stark kopplingDet mellan ansökan bidragsförskott och fastställandeen om
underhållsbidrag. Detta talar för kassa boförälderns börattav samma g- -
i dessaråd ärenden jämför §5 BFL.

råderDet också stark koppling mellan kravhandläggningen/eñergiftsärendenen
och ärenden jämkning underhållsbidrag. Krav den bidrags-gentemotom av
ansvarige handläggs i dag den bidragsansvariges försäkringskassa 15 §av
BFL. Detta talar for den bidragsansvariges försäkringskassa bör råd iatt ge
jämkningsfrågor.

Å andra sidan det naturligtvis fördelär alla ärenden underhålls-en om om
kanbidrag till kassa.styras samma

Utredningen har för föreslå försäkringskassa harstannat att att attsamma som
beslutfatta bidragsförskott, dvs. regel boforälderns försäkringskassa,om som

skall den råd i frågor underhållsbidrag. undvikaFör prak-attvara som ger om
tiska problem i samband flyttningarmed bör denna kassa möjlighetha att
uppdra åt kassa lämna rådgivning.atten annan

kan kanskeDet tyckas onödigt ha behörighetsregler för vilken kassaatt som
skall bistå med beräkning och upprättande avtal. Om sådana reglernågraav

finns riskeninte emellertid föräldrarnaär vänder sig till olika kassor ochatt att
kassorna förutom det merarbete de orsakas kommer fram till olika belopp.- -

kan bliParterna också vilken kassa de skall vända sig till.oense om

7.6.2 Avgift

myndighet får avgifterEn for och tjänster den tillhandahållerta ut varor som
det följerbara lag förordningeller eller särskilt beslutettom av en av av

regeringen. Detta framgår 3 § avgiftsförordningen. Om inget ekono-annatav
miskt mål för verksamheten har beslutats, skall avgiften beräknas fullså att
kostnadstäckning 5 §.uppnås

Av regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 för försäkringskassornas verksam-
framgårhet de kassor i dag har regeringens medgivande biträdaatt attsom

föräldrar med avtal underhållsbidrag till barn får ersättning for dettata utom
kommunerna. Prissättningen skall ske med tillämpning 5 §avgiftsförord-av av

ningen.
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medlandsomfattande verksamhet råd-ochfråga denEn är permanentaom
avgifttillhandahållas ellerföreslagit skallgivning utredningen motovansom

gratis.
underhållsbidrag oftafram och träffa avtalhjälpen med räknaI dag är att om

Är hjälpen socialnämnder-föräldrarna ogifta lämnasgratis för den enskilde. av
kom-hjälpen. vissa fallbehöver betala för Iden enskilde någotattutan gerna

varit gifta. Anlitastill föräldrar eller harsådan hjälp äräven sommunerna
för rättshjälpeninte bidra till kostnadernai allmänhetadvokat behöver barnet

rättshjälpsavgift. innebärrådgivningsavgift eller Detbetala någon attattgenom
i sådankostnadavtal är överenskan någon närupprättas parternautanett en

juridisk hjälp. de fallbidragsansvarige inte anlitar Iutsträckning denatt egen
skall biståkassanträffat avtal med försäkringskassandär kommunen attom

får i dag oftaunderhållsbidragoch träffa avtalenskilda med räknaatt ut om
hjälp med underhålls-varit gifta med varandraföräldrar eller haräräven som

betalaförplikta föräldrarnabetala för det. Attbidragsfrågor behöva attattutan
försäm-i fall innebäraservice skulle alltså mångaför försäkringskassans en--

ring i förhållande till nuläget.
gratisförsäkringskassornas service skallfrågan ärbedömerNär varaomman

framgåttskall Somhur omfattande dendet naturligtvis intresse avvara.av
bedrivaskall någonutredningens förslag inte kassornaavsnitt 7.5.2 innebär att

rådgivningsverksamhet.avanceradmera
avtaloch träffahjälp med räknabehöverdeMånga att ut ompersoner somav

starkt allmäntocksåbesvärligt ekonomiskt. Detunderhållsbidrag har det är ett
bestämsunderhållsbidragentryggad ochfår sin försörjningintresse barn attatt

bör hatalar förreglerna i FB. Dettakorrekt i enlighet medsätt attett man
försäkrings-sig tillsig från vändaingen avhållerordning innebär attatten som

ekonomiska skäl.kassan av
avgiftsbelagd verksam-bedriver inte heller någonFörsäkringskassorna annan

enskildariktar sig tillhet personer.som
minskatformallmänna iinnebär vinster för detUtredningens förslag av

kostnader förminskadeoch socialnämnderna,mellan kassornadubbelarbete
Även in.dettarationaliseringsvinster. måste vägasrättshjälpen och andra

avgifterför föreslå någrautredningenbakgrund harMot denna attstannat att
inte skall ut.tas

utredningen härenskilda biståndskyldighet lämna sättGes kassorna att
frågorrättshjälp imöjligheterna tilllösning därföreslagit tänka sigkan man en

råd-begränsas. Förinte helt bortunderhållsbidrag visserligen atttas menom
underhålls-i angelägenheterrättshjälp skall lämnasgivning eller allmän om

Särskildasärskilda skäl.bör krävasdärför det i framtidenbidrag föreslås att
först sökt nåinte över-föreliggaskäl bör regel inte parterna enanses omsom

försäkringskassan.enskommelse
underhållsbidrag,gällerdvs. mål något äns.k. blandade mål ävenI annatsom
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vårdnad och underhållsbidrag kan något sådant krav knappast ställast.ex. upp.
Rättshjälp nämligen förutgår viss rättslig angelägenhet. inte möjligtDet ären

begränsa beslut allmän rättshjälp till endast delatt ett attom avse en av an-
gelägenheten. praxisI har rättshjälp beviljad för äktenskapsskillnad ansetts
omfatta frågor vårdnad,även underhållsbidrag, och kvarsittningumgängeom
i hemmet. Rättshjälp beviljad för överflyttande vårdnad har omfattaansettsav
upprättande avtal underhållsbidrag.av om

Med hänsyn till rättshjälpslagen 1972:429 för närvarande föremål föräratt
Rättshjälpsutredningen Dir. 1993:77översyn lägger utredningen inte framav

författningsförslag vad gäller denågot här skisserade ändringarna i möjligheten
få rättshjälp. Utredningen har med Rättshjälpsutredningen.samråttatt

föräldrarnaAtt i vissa fall till söka rådgivning innan domstolspro-styrs att en
aktualiserats ökar chanserna för överenskommelse skall kunna nås.attcess en

allmännaDe domstolarnas roll kan på så renodlas till endast omfatta desätt att
fall där det föreligger verklig tvist.en

7.6.3 Godkännande underhållsavtalav

fallvissa måste avtal underhållsbidrag iI dag godkännas socialnämn-ett om av
frågaden. En också denna uppgift bör föras till försäkringskassan.är överom

avtal underhållsbidrag för framtidenEtt skall betalas med engångs-att ettom
belopp eller för längre perioder månader giltigt endast avtaletän är ärtre om

Ärskriftligt och bevittnat barnet undertvå 18 skall avtaletårav personer.
dessutom godkänt socialnämnden 7 kap. 7 § andra stycket FB.vara av

Underhållsbidrag i form engångsbelopp skall i fall tillsådana betalasettav
socialnämnden. För beloppet skall normalt inköpas livränta barnet 7 kap.en

fjärde§ stycket och kap. 6 § tredje7 4 andra stycket meningen FB.
frågahär uppgifter ligger vid sidan verksamhets-Det är kassansom som av

område och inte heller har omfattats den bedrivna försöksverksamheten.som av
dessutom ytterligtDet sällsynt med sådana avtal. de 87 kommun-Avsynes vara

besvarat den fråga i utredningens enkät gällde just sådana avtal harsomer som
86 de under 1993 inteår hade några sådana avtal. En kommun haruppgett att

den hade sådant avtal.uppgett att ett
denna bakgrundMot utredningen det saknas anledning överföraatt attanser
uppgift från kommunernadenna till försäkringskassorna.
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7.7 Reformens ekonomiska konsekvenser för

det allmänna

7.7.1 Inledning

Att lägga serviceskyldighet försäkringskassorna kostar naturligtvisen peng-
Reformen innebär emellertid samtidigt inbesparingar i form minskatar. av

arbete kommunerna, minskade rättshjälpskostnaderpå rationaliseringarsamt
och inbesparingar inom bidragsförskottsverksamheten.

7.7.2 innebär reformenVad för försäkringskassorna

År 1991 separerade omkring 26 500 barnfamiljer. Om alla dessaantar attman
föräldrar skulle vända sig till försäkringskassorna och be hjälp med under-om
hällsbidragsfrågorna blir det 26 500 ärenden föräldrapar.

Därtill kommer förstagångsfastställelser föräldrarna aldrig sammanbott.när
Om fem alla barn föds, föds ogiftantar att procentman av som av en mor som
inte bor tillsammans med barnets far blir detta 900 ärenden till totalt föddes5

846117 barn 1993.är
Därtill kommer jämkning- och omprövningsärenden 18-ärsavtal. Utifrånsamt

vad utredningen inhämtat ärendefördelningen försäkringskassaom en som
ingår i försöksverksamheten och handlägger alla ärenden och närtypersom av -
bidragsförskott aktuellt- föräldrarna varitärenden där eller har giftaär även är
med varandra får följande bild.man

Förstagångsfastställelser: 32 400 ärenden
Jämkningar och omprövningar: 38 700 ärenden
IS-årsfastställelser: 18 900 ärenden dessa kan i framtiden komma minskaatt
till följd utredningens förslag i kapitel 10.av

Total skulle försäkringskassorna alltså som mest få omkring 90 000 ärenden
underhållsbidrag exkl. de ärenden där kommunen begär försäkringskassansom

hjälp föräldrarsmed räkna del i kommunens kostnader för underårigsatt ut en
i socialtjänstlagenvärd hem med stöd och lagen stöd och serviceannat av om

till vissa funktionshindrade.
Med kostnad ärende 000 kr vilket vad kommunernapå 1 motsvararen per

budgetåret 1992/93 i genomsnitt fick betala i ersättning till försäkringskassorna
blir kostnaderna 90 miljonerdå kr år.per

Reformen skulle emellertid samtidigt innebära vissa "vinster" för försäkrings-
kassorna minskat eftergiftsärenden, effektivaresåsom dubbelarbete, färre
kravhandläggning, effektivare till bidragsför-enklare och prövning rättenav
skott, ökad direktbetalningar,andel minskning de bidragsansvarigasen av
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ingångsskulder positiva effekter har RFV uppskattat till 30Dessa grovtm.m.
miljoner kr år.per

medföra ökade kostnaderSammanfattningsvis kan servicen uppskattasalltså
Reformenverksamheten med 90 miljoner kr år.för försäkringskassornapå per

30 miljoner kr vadinnebär emellertid samtidigt räknat besparingargrovt
för bidragsförskott.gäller verksamheten och kostnadernapå kassorna

för7.7.3 avlastning reformenVilken innebär

kommunerna

jämkning fak-1993 vid fastställande ochUnder år medverkade kommunerna
kommunernatisk underhållsbidrag till 36 593 barn. Därtill kommer attav

ändringi jämkning aktualiserats där ingenmedverkade ärenden där avmen
776 barn.underhållsbidraget gjordes beträffande 183 barn. Totalt alltså 415

1,5föräldrapar, dvs.Om detta 27 850 ärendenantar att motsvararman
anspråk forarbetstimmar iföräldrapar och varje ärendebarn att tar tre enper

ärendearbetstimmar. Atthandläggare dessa ärenden 83 550 tarettmotsvarar
i sinaförsäkringskassornaungefär timmar uppskattning baserad påär atttre en

60drygtofta denna arbetstid ärende. Detta motsvararrapporter angett per
200 000 krVid årskostnadårsarbetare 81 000 minuter arbetstid/år. på peren

miljonerin minst 12i lönekostnaderarbetstagare skulle kommunerna spararena
overheadkostnaderinbesparingar i form s.k.Därtill kommerår.kr avper

förvaltningskostnader.ADB-kostnader och andralokaler, administration,
räknabedömning rättvisandeenligt utredningens sättochEtt attannat- mera

försäkringskassornasärende dvs.från kostnad 1 000 krutgåär att peraven-
1995/96-anslagsframställning för budgetårensjälvkostnad; härom RFV:sse

kankommunernaskulle då förutsattkostnader1997/98. Kommunernas att-
miljon-omkring 28minskas medbesparingarna fullt kunnatillgodogöra sig ut -

inte endast löne-då alla besparingsposter,belopp omfattarkr Dettaår.perer
kostnaderna.

forkostnaderforreformeninnebär7.7.4 Vad statens

rättslriälpen

underhålls-rörandei angelägenheterrättshjälpför allmännettokostnaderStatens
miljon-45,81992/93domstol låg budgetåretoch iutomprocessuellabidrag

398 kr.låg 4ärende påGenomsnittskostnadenkr. perer
framgårRättshjälpsmyndighetenfått från attutredningenupplysningarAv

ärenden, dvs.utomprocessuellaliggerkostnadernaungefär 60 procent av
tredje-omkring tvådomstol. Ominte tillangelägenheter gått attantarmansom
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delar de utomprocessuella ärendena i framtiden kommer handläggasattav av
försäkringskassorna skulle besparingen i denna del kunna uppskattas tillgrovt
20 miljoner kr år.per

Därtill kommer de underhállsbidragsfrågor handläggs inom försom ramen
mal äktenskapsskillnad se SCB,och mål vårdnad Vårdnad och under-om om
håll 1992. Om för underhållsbidragsfrågornakostnaden någotärantar attman
lägre i dessa ärenden i underhállsbidragsärenden och ungefär hälftenän attrena

ärendena i framtiden kommer handläggas försäkringskassorna kanpåattav man
uppskatta kostnader kommer minska med ytterligare 8 mil-grovt att statens att

joner kr.
försäkringskassornasVidare kommer verksamhet minska kostnaden for denatt

del rättshjälpen i form rådgivning. medMan kan också räknaav som ges av en
belastning rättshjälpsanslaget i reformenminskad och med att man genom
till med de s.k. skenprocesserna.kommer rätta

uppskattar utredningen reformen kommer minskaSammantaget att att statens
för rättshjälpen med omkring 35 miljonerkostnaderna kr år.per
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Fördelningen av

mellanunderhållsansvaret

föräldrarna och
bestämmande av

storlekunderhållsbidragets

underhållsbidrag till barnUtredningen föreslårUtredningens förslag: att
kvotdelningsmetod. Utred-enligtskall bestämmasi framtidenäven en

underhålls-beräknaförändringar idock vissaningen föreslår sättet att
ekonomiska beroendeminska föräldrarnasSyftetbidragen. är att av

rättvist resultatoch fåförenkla beräkningssättetvarandra, att ettatt mera
nettokvotdelningsmetoden.sin metodfall. Utredningen kallari vissa

till visstunderhållbehovförst barnetshittills uppskattasLiksom ettav
bruttoin-dvs.förälders nettoinkomst,beräknas varjeHärefterbelopp.

förvärvande ochför inkomstensvissa kostnaderminskad medkomsten
frami principfår sedanUnderhållsbidragetmed skatten. attgenomman

proportionelltför barnets behovräknats frambeloppfördela det som
underhålls-Om detnettoinkomster.föräldrarna efter derasmellan resp.

bidragsansvari-det belopp denhögtdå får fram såbidrag är attsom man
underhålls-tillinte räcker måsteförsörjningtill sinfår kvar egenge

barnetsandelboföräldernsandra sidansänkas. Skulle åbidraget av
förbehållas förförälder bördennadet beloppkostnader inkräkta på som

förfinnsdetunderhållsbidraget,försörjningen fården utrymmeomegna
det, höjas.
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Vid bedömningen barnets behov får liksom hittills iav stor ut-man
sträckning falla tillbaka schablonbelopppå vad barn imotsvararsom en
viss ålder normalt kostar. Utredningen föreslår dock schablonbelopp-att

skall höjas något jämfört med i dag.en
När underhållsbidraget bestäms får föräldrarna liksom hittills förbehålla

sig belopp för underhåll. Bostadskostnadenett beräknas för sigeget efter
vad skäligt.är För övriga vanliga levnadskostnader får föräldernsom
förbehålla sig normalbelopp bör frångås endast iett undantags-som rena
fall. Med 1994 siffrorårs blir normalbeloppet månad 312 kr4 147per

basbeloppet för år räknat förprocent ensamstående 3och 520 krav en
120 basbeloppet för år räknat förprocent sammanboende för-av en
älder. Detta innebär Socialstyrelsensnivån kommer ligga högreatt änatt
vägledande för socialbidrag och högre deän normalbeloppnorm som
tillämpas vid exekution. Något särskilt förbehåll för hemmavarande make
eller sambo medges inte. Vidare likställs hemmavarande barn och bi-
dragsberättigade barn.

8.1 Utredningens uppdrag
I utredningens uppdrag ingår länma förslag innebär beräkningenatt attsom av
underhållsbidrag förenklas. ingårDet också bedöma nuvarande förbe-att om
hållsbelopp särskilt för s.k. hemmamake och för bostadskostnader rim-är- -
liga eller de kan begränsas.om

I direktiven framhålls vårdnads- och umgängesfrågor framdeles i alltatt större
utsträckning kommer individuella lösningar anpassade efteratt är för-som
hållandena i det enskilda fallet och sådan utveckling inte bör motverkasatt en

alltför schabloniserade regler underhållsbidrag.genom om
Utgångspunkten i direktiven FB:s grundläggandeär principer föräld-att om

Ävenunderhållsskyldighet skall behållas. i fortsättningen bör alltså gällarars
barns föräldrar skall för barnets underhåll efteratt ett vad skäligtärsvara som

med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga
vidare föräldrarna sinsemellan skallsamt del i kostnadernaatt för barnetsta

underhåll, och efter sin förmåga.var en
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i dagunderhållsbidragBeräkningen8.2 av

Bakgrund8.2.1

trädde ibarnunderhållsbidrag tillberäkningbestämmelsergällandeNu avom
ljuli 1979.denkraft

veder-allmäntpraxis inte någraidetunderhållsreform fanns1979 årsFöre
Storatill barn.underhållsbidragberäknaskullehurprinciper förtagna man

domstolarnaallmännadetillämpadesmetoderdeförekom ivariationer avsom
till-vidmedverkadedessaadvokateroch närbarnavårdsnämnderliksom av

nämnd-kommunalaBarnavårdsnämndernaunderhåll.avtalkomsten varomav
barnavårds-socialnämnderna. Vid mångaskötsuppgifter avnumeravarser

10-12bruttolönen;andelvisstillunderhållsbidragetberäknadesnämnder aven
bruttolönen18-20till barn,underhållför procentbruttolönen ett avprocent av

ärfällamodell-den s.k. JtillämpadeshållvissaPåunderhåll till barntvåför etc.
beloppvisstförbehöllsföräldernbidragsansvariga ettdenbyggde på attsomen,

detvisskombination medunderhåll i procentsatsoch att avför eneget annans
iinkomstenunderhållsbidragsgrundande togss.k.denbeloppetåterstående

11barn,tillunderhållsbidragför ett14underhållsbidrag;anspråk för procent
förbarnoch 9barntill tvåunderhållsbidrag procentförbarn perprocent per

barn.underhållsbidrag till tre
förunderhållsbördanmildrareform1979med årshuvudsyftena attEtt varav

ståndtillmålekonomi. Ett attbidragsansvariga med meraannat envarsvag
därförFBkap.I 7underhållsbidragsfrågorna.bedömningenhetlig angavsav

underhållsbidragen.bestämmandeförledningtillutgångspunktervissa av
förfarandet.detuttalanden närmareradi förarbetenagjordesDärutöver omen

deföranvisningarrådgivandebehovfannsdetbedömdes ocksåDet att av
Regeringenförsäkringskassorna.förochbarnavårdsnämndernadåvarande gav

för be-riktlinjervissautarbetai uppdragoch RFVSocialstyrelsen attdärför
underhållsfrågor.dömningen av

i FBbestämmelsernagrundläggande8.2.2 De m.m.

vadefterbarnetunderhållförföräldrarnaskall§1 FBEnligt 7 kap. svara
samlade ekono-föräldrarnasochbehovtill barnetsskäligt med hänsynärsom

barnetstillskall hänsynbestämsunderhållsskyldigheten tasNärförmåga.miska
förmåner.socialabarnetsvissatilloch tillgångarinkomster samt avegna

ochunderhållför barnetskostnadernaidelföräldrarnaskall varsinsemellan ta
förmåga.sinefteren

sigförbehållabidragsansvarige ettdenfårbestämsunderhållsbidragetNär
bestämmelsernaenligtförbehållsbeloppunderhållellerförbelopp eget annans
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i7kap.3§FB..
Förbehållsbeloppet för den bidragsansvariges underhåll innefattar allaeget

vanliga levnadskostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad ärsom
skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning normalbeloppettav

för år räknat 120utgör basbeloppet enligtsom AFL. Normalbelopp-procent av
månad år 1994 3 520är kr.et per

Om det finns särskilda skäl får belopp förbehållas för underhållett make
den bidragsansvarige varaktigt bor tillsammans med.som Med make jämställs

den bidragsansvarige varaktigt bor tillsammansannan med,som de har barnom
Förbehållsbeloppet bestämsgemensamt. på sätt för den bidragsan-samma som

svarige själv. Normalbeloppet dock 60utgör basbeloppet l 760 krprocent av
månad 1994.årper

Har den bidragsansvarige hemmavarande barn får han eller hon vidare förbe-
hålla sig belopp barn tillsammansett med vad den andraper som, utgessom av
föräldern eller för dennas räkning, för år 40utgör gällande bas-procent av
belopp med 1994 års siffror 1 173 kr/månad. Rätten kan dock bestämma ett

förbehållsbelopp det föranledsannat omständigheterna i det särskildaom av
fallet.

Socialstyrelsen har arbetat fram detaljerade riktlinjer för hur räknar utman
underhållsbidrag. De intagna iär publikationen "Underhållsbidrag till barn,
Allmänna råd från socialstyrelsen 1989:6" i det följande benämnd "Allmänna
råd". De allmänna råden till del bygger på uttalanden i förarbetenastorsom-
till 1979 års reform vänder sig i första hand till de tjänstemän i kommunerna-

medverkar vid fastställande underhållsbidrag. De harsom emellertid fåttav
genomslag och dettastort i domstolspraxis.även

detI följande går utredningen igenom den modell för beräkning underhålls-av
bidrag allmänt används. Den benämns ofta kvotdelningsmetoden.som

Det kan här framhållas båda föräldrarnas förmåga i principatt bestäms på
Allmännasätt råd 44 och Agell, A., Underhåll tillsamma barn och make,s.

4:e uppl. 1988, 27 och 59. Således förutsätts, även det inte uttryckligens. om
framgår lagtexten, boföräldernäven sin inkomst fåratt avräkna förbe-av ettav
hållsbelopp för levnadskostnaderegna osv.

8.2.3 Allmänt metoden för bestämmaattom

underhållsbidragets storlek

Den metod för beräkna underhållsbidragets storlekatt normalt används ochsom
grundlinjer utvecklades i förarbetena till 1979 års underhållsreformvars går i

enkelt fall, där föräldrarna harett barn, i korthet på följande. Förstett ut
beräknas barnets behov underhåll till visst belopp. Härefter beräknasettav
varje förälders inkomst efter skatt. Från nettoinkomsten dras sedan visstett
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Restbe-underhåll.sambosmakes ellereventuellochför föräldernsbelopp eget
underhåll barnet.anspråk föribör kunnaöverskottloppet utgör tasett som

förberäknatsharbeloppdeterhålls därefterUnderhållsbidraget att somgenom
överskott.till derasi proportionföräldrarnamellanbehov fördelasbarnets

bidragsansvariges överskottden
underhållsbidraget.behovBarnets x

överskottsammanlagdaföräldrarnas

Exempel:
månad,till 1 500 krberäknatsunderhållsbidragvisst behovbarnsOm perett av
till 900överskottboforäldernskr ochtill 1 900bidragsansvariges överskottden

tillberäknaskvotdelningsmetodenenligt den s.k.underhållsbidragetkankr

1900
10l8kr.1500x

2800

fårtäckt500 kr skall1behov påför barnetsåterstår482 krDe att varasom
900 krsitt överskottboforäldern ta av

900
482 kr.5001 x -

2 800

förbehållits den bidrags-det beloppinkräkta påfår inteUnderhållsbidraget som
i500 kri exempletöverskottföräldrarnasbådaansvarige. Om antas vara

blivithaberäknat sättunderhållsbidraget,månaden skulle som nyss,samma
sittbetalaförpliktas änemellertid intebidragsansvarige kan att750 kr. Den mer

An-bortsetts.reduceringsregeln har härs.k.Från den500 kr.överskott på
behov, dvs.barnetsdelenresterande8.2.4.3.avsnitt Dendennagående avse

för.500 kr, ståöverskott påharboföräldern,får000 kr,1 ettsom

metoden8.2.4 Närmare om

behov8.2.4.1 Barnets

Schabloner
Även bedömningenfår vidavgörandeförhållandenaindividuella ärde manom

vad barnschablonbelopp;tillbakafalla påutsträckningibehovbarns storettav
normalt kostar.åldervissi en

dessförbarn behövervadberäkningargjort över attSocialstyrelsen har ett
tillgodosedda.skallutrustning,kläder,normalbehov mat, varam.m.av

valtSocialstyrelsenharåldermed barnetsvarierar attkostnadernaEftersom
65normalkostnaden0-6i åldern årbarn ärFöråldersgrupper.frånutgå tre
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basbeloppet l 907 kr/månad 1994, förår barn iprocent åldern 7-12 år ärav
normalkostnaden 80 basbeloppet 2 347 kr/månad 1994år och förprocent av
barn 13 ellerär år äldre normalkostnadenär 95 basbeloppetsom procent av
2 787 kr/månad år 1994.

Schablonbeloppen omfattar följande poster.

livsmedel-
förbrukningsvaror-
hygien-
kläder och skor-
lek och fritid-
husgeråd och inventarier-
barnvagn, spjälsäng m.m.-
TV, radio, reparationer m.m.-
dagstidningar, telefon m.m.-
hushållsel-
försäkringar-
ñckpengar bio, bad, tidningar, "fika", m.m.-

I "lek och fritid" endast vanliga skidor, pjäxor, träningsoverall,posten ryms
gymnastikskor Kostnader for ishockey, ridning, balett, utförsåkningm.m. m.m.
ingår inte. Inte heller ingår kostnad för musikinstrument, musikanläggning eller
musiklektioner.

Bostadskostnad
Den förälder barnet varaktigt bor tillsammans med får i allmänhet förbe-som
hålla sig skälig bostadskostnad förbåde del och barnets del. Någon sär-egen
skild bostadskostnad påförs därför inte barnet prop. 1978/79:12 104.s.

Barnomsorg
Till schablonbeloppet for barnets behov läggs faktiska kostnader för barnom-

Normalt godtas inte högre kostnad den gäller vidän kommunalsorg. som
barnomsorg prop. 1978/79:12 104 och Allmänna råd 37.s. s.

Särskilt höga kostnader
Är kostnaderna för barn särskilt höga, grundpå sjukdom ellerett t.ex. av
handikapp, och täcks kostnaderna inte sociala förmåner eller liknande detasav

särskilt kostnadsbelopp för barnet.ettupp som

Sociala förmåner
Från barnets sålunda framräknade behov avräknas vissa sociala förmåner som
barnet har till, det allmännarätt barnbidraget, och inkomster barnett.ex. som
kan ha 7 kap. § första1 stycket FB. Mindre inkomster feriearbete ellerav



215föräldrarnamellanunderhållsansvaretFördelningen av

Värdetunderhållsskyldighet.föräldrarnasintenormalt avpåverkarliknande
endastdockallmänhetbeaktas. Iockså taskantillgångarbetydandemera

154.1978/79:12prop.avkastningentillhänsyn s.

underhållBehov av
Återstående underhåll.behovbarnetsbelopp utgör av

ltandardtillägg
beräkningenförutgångspunktendastframgått,bildar,Schablonbeloppen ensom

behovBarnetsföräldrarna.mellanfördelasskallför barnetkostnadden somav
barnetsförhållanden påindividuellagrundhögrekanunderhåll avvaraav

förarbete-enligtemellertid också,kanbarnomsorgskostnader. Barnetsida, t.ex.
bättreunderhålldärmed störrestandard ochhögreanspråkgörana,

saken så ävenbeskrivaocksåkan attManställningekonomiska är.föräldrarnas
detharföräldrarna gotttillgodoses,börför barnetbehovangelägnamindre om

standard iekonomiskabarnetstordeMeningenställt. attekonomiskt vara
400154,105,83,1978/79:12prop.föräldrarnasskallhuvudsak s.motsvara

anspråkskalaglidande göraeftermotiven,idetheterkan,422. Barnetoch en
i ekono-detharföräldrarnaställtbättredelförstandardhögrepå egenen

till-skullestandardtilläggs.k.sådantvadi månhänseende. Fråganmiskt ett
781.1985NJArättsfalletihar prövatsbarneterkännas s.

förmågaekonomiskaFöräldrarnas8.2.4.2

inkomstFaktisk
vadberäkning görasskalluppskattatsunderhåll avbehovbarnetsSedan enav

förmågaekonomiskaförälders attmed. Enbidrabörföräldrarnaoch avenvar
faktiskaeller hennesuttryck i hansregel tillunderhållet kommerdel i somta

förmögenhetsförhållanden.ochinkomst-

Förvärvsfönnága
sig inkomsterskaffaunderlåteranledninggodtagbar attförälderOm utanen

under-underhåll kantill barnetsbidraståndihenneellerhonom attsättersom
Enförvärvsförmågan.verkligatill denmed hänsynbestämmashållsskyldigheten

sitt livskall inrättaeller honhur hanfåsjälv avgöraförälders intresse attav
underhålla barntill pliktenhänsynmedinskränkningar attvissatålasålundafår

tillSkälen107.106 och attSe423. ävenoch4021978/79:12prop. s.s.
studier,vård barn,många;kanfulltutnyttjasinteförvärvsförmågan ut avvara

skallunderhållsskyldighetenhuruvidaFråganprioriteringarpersonliga m.m.
ekono-faktiskaefter deellerförvärvsförmåganverkligadenefterbestämmas

1990768,1985NJAbl.a.rättsfall,i fleraförhållandena har prövats s.miska se
550.1992401991och 697,495205, samt201, s.s.s.
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Förbehåll; normalbelopp
Innan förälder ha förmåga betala något underhållsbidragen att skallanses han
eller hon ha medel till sin försörjning. Vardera föräldern får därföregen som
regel inkomsten efter skatt förbehålla sig normalbeloppav för år räknatett som

120utgör basbeloppet, dvs. 3 520 krprocent månad år 1994 7 kap.av 3 §per
andra stycket FB.

Normalbeloppet innefattar alla vanliga levnadskostnader bostadskostnad-utom
utgifter för kläder, hygien,tvätt,mat, elektricitet,en; telefon, TV-avgift,gas,

tidningar, försäkringsavgifter, fackföreningsavgifter, normala utgifter för hälso-
och sjukvård kostnader för till och frånsamt arbetet prop. 1978/79:12resor

99.s.

Särskilt förbehåll
Det kan i vissa fall finnas anledning räkna med högre elleratt lägreett ett
förbehållsbelopp normalbeloppet.än Ett lägre belopp kan komma ifråga om
föräldern har exceptionellt låga levnadskostnader, han eller hon levert.ex. om
utomlands med låga levnadskostnader. Enbart den omständigheten föräldernatt
bor tillsammans med har inkomst, och därigenom kanannan, görasom egen
vissa besparingar bör emellertid, enligt förarbetena, i de flesta situationer inte
leda till minskning förbehållsbeloppet för andra kostnaderen bostadskost-änav
naden prop. 1978/79: 12 100 och Allmänna råd 70. Föräldern kan ocksås. s.
förbehållas än normalbeloppet, det visas utgifterna för föräldernsmer attom
vanliga levnadskostnader grund särskilda omständigheter är onormaltav

eller utgifter framstårstora extra nödvändiga s.k. särskilda förbe-annars som
hållsbelopp. Så kan exempelvis förbehållsbeloppet bestämmas till beloppett

överstiger normalbeloppet förälder har särskilda kostnadersom till följdom en
sjukdom läkarvård, medicin, diet m.m. och kostnadernaav inte kom-resor,

försäkringsersättning eller på Ocksåpenseras sätt.genom lånräntor påannat
för rimliga ändamål kan berättiga till höjning förbehållsbeloppet. I be-en av
gränsad utsträckning kan även amorteringar beaktas, på studielån ellert.ex. ett
på skuld för nödvändigt bohag efter separation eller fören bil ären en som
oundgängligen nödvändig i arbetet eller andra särskilda skäl prop.av
1978/79:12 99 och Allmänna råd 70-75. I rättsfallet NJA 1993s. 549s. s.

hänsyn till skuld dentogs bidragsansvarige ådragit sig vid avyttringen som av
familjens villafastighet.gemensamma

Skälig bostadskostnad
Utöver nämnda förbehåll får förbehåll förgöras skälig bostadskostnad 7 kap.
3 § andra stycket FB. Den faktiska kostnaden, dvs. bruttokostnaden för bostad-

minskad med eventuellt bostadsbidrag, ligger till grund för beräkningenen
NJA 1987 569, RH 1992:93 och 1978/79:12 100. Ett lägre belopps. prop. s..

detän verkliga bör, enligt förarbetena, förbehållas bostadskostnaden ärom
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oskäligt hög med hänsyn till kostnadsläget ellerpå bostaden fårorten om anses
Åalltför i förhållande till familjens storlek NJA 1990 201. andrastorvara s.

sidan bör visst minsta belopp alltid tillgodoräknas bostadskostnadenett ärom
osedvanligt låg NJA 1991 40 och 1978/79:12 100.s. prop. s.

Socialstyrelsen och RFV meddelar årligen vägledande för bedöm-normer
ningen skälig bostadskostnad vid beräkning underhållsbidrag för 1994årav av

Socialstyrelsens meddelandeblad 15/93. Normerna genomsnittligse nr anger
bostadskostnad och högsta godtagbara bostadskostnad för olika familjetyper i
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, övriga kommuner med 75 000 invånareänmer

Övrigaoch kommuner med mindre 75 000 invånare.än
Uppgifterna baseras resultatetpå bostadsundersökningartvå årligenav som

SCB och bostadskostnadsutvecklingengörs från Konjunk-av en prognos av
turinstitutet.

Beloppen skall jämföras med bostadskostnaden före avdrag försom anges
eventuellt bostadsbidrag.

Vad gäller bostadshus räknas amorteringar fastighetslånpå i allmänheteget
inte in i bostadskostnaden. Ränteutgifterna medräknas i princip, beräknasmen
med beaktande till ränteavdragrätten vid beskattningen prop. 1978/79:l2av

100. Motsvarande gäller för lån för inköp bostadsrättslägenhet. bostads-ls. av
kostnaden för fastighet ingår vidare fastighetsskatt, bränslekostnader,egen
övriga driftkostnader eventuell tomträttsavgäld Allmänna råd 81. Borsamt s.
föräldern i bostadsrättslägenhet beaktas månadsavgiften.en

den bidragsansvarigaAtt föräldern tidvis har barnet boende i sitt hem kan
beaktas vid bedömningen bostadens kostnad i förhållande till hushålletsav
storlek se 1987NJA 569. Som tumregel förordas i de allmänna råden atts.

eller "umgängesbarn" räknastvå barn ingår i hushållet, fyratre ettsom som
"umgängesbarn" räknas barn itvå hushållet se Allmänna råd 82.som osv. s.

Gifta eller sammanboende i princip böra för halva bostads-vuxna anses svara
kostnaden i den de har ekonomiskmån förmåga prop. 1978/79: 12 100.var, s.

fallvissa läggs dockI del bostadskostnaden destörre påen av en av vuxna
sammanboende. Så sker i vissa fall de barn ingår i hushållet intet.ex. om som

och nettobostadskostnaden förär dessa barns del betydandeärgemensamma
Ärprop. 1978/79: 12 100 och 101 Allmänna råd 79. förälder giftsamts. s. en

eller sammanboende, får han eller hon alltså förbehållanormalt sig halva
bostadskostnaden. andraDen halvan den andra i hushållet för.ståantas vuxna

Om den bidragsansvarige gift eller sambo med inteär någon kan bidrasom
till bostadskostnaden kan han eller hon i vissa lägen få förbehålla sig hela
bostadskostnaden. möjlighetDenna kopplad till för bidragsansva-är denrätten
rige enligt regler behandlas nedan förbehåll för underhållgöraatt som- -
s.k. hemmamake. Om föräldern inte får något sådant förbehåll får hangöra
eller hon förbehålla sig bostadskostnad ensamstående prop.samma som en
1978/79212 100 och Allmänna råd 79.s. s.
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"Hemmamakeförbeháll "
dethemmamake krävsför underhåll s.k.förbehåll skall fåFör göras attatt

särskildaSådana skäl3 § tredje stycket FB.särskilda skäl 7 kap.föreligger
flera i någotförskoleåldern eller barnfinns barn idet i hemmetkan ettattvara

sjuk-grundsärskild vård i hemmetbarn kräverhögre åldrar eller att ett av
NJA 19821983 678, jämförse NJAliknande förhållande ävendom eller s.

hemmavarandeden697. skål kan133, 1990 495 och Ett attannat varas.s.
sjukdom ellergrund ålder,förvärvsarbeta påförhindradmaken är attatt av

107.106 och En1978/79: 12 98, jämför ävenarbetstillfällen saknas prop. s.s.
"hemma-enligt förarbetena,förbehållsbelopptillförutsättning for är,rätt att
förmånerde socialadäri inräknatendast låg inkomst,maken" har ingen eller

1978/79:12 99.prop.utgår s.som
förbasbeloppet60 årmed normaltfår förbehållmakeFör göras procent av

bostads-månaden. Till detta kommer760 kr iför 1994 med 1räknat, dvs. år
kostnaden.

desammanbor med harvaraktigtföräldernjämställsMed make omsomannan
tredje stycket FB.3 §7 kap.barn gemensamt

prop.inkomstförsta hand makeitill förbehållRätten utan egenavser
mindre,hemmamake hars.k.dock hända159. Det kan1978/79: 12 att enens.

maken klaraforsörjningen. Kantillanvändas deninkomst kan egnasomegen
sigtillgodoräkna någotbidragsansvarige intefår denförsörjningsin egen

klara sigmakenEnligt förarbetena bördel.för makensförbehållsbelopp anses
basbelopp1,2 ochnettoinkomsthon harsjälv han eller motsvararsomenom

159 och 160.1978/79:12bostadskostnaden prop.halva s.
Är förbehållsbeloppreduceratenligt förarbetenabörinkomsten lägre, ett--

rekommenderas detbidragsansvarige. förarbetenaItillgodoräknas denkunna att
min-bostadskostnadenlevnadskostnaderför andra änförbehållsbeloppetfulla

bidragsansvarige fårdeninnebärnettoinkomsten. Dettahalvaskas med att
basbeloppet30förbehållsbeloppsig reducerattillgodoräkna procentett avom

60nettoinkomstharhemmamaken procentmotsvarar avsomegenenom
basbeloppet.

Exempel:
fulla760 kr i månaden. Det1nettoinkomsthemmamaken hars.k.Den en

med 880 krbelopp, dvs.hälften dettaminskas då medmakeförbehållets.k. av
förbehåll försigtillgodoräknafår alltsåbidragsansvarigei månaden. Den ett

880.760 880månaden 1med 880 kr iunderhållet -
habörligger tankenlösningenförordadei förarbetenaBakom den att man en

i delösningen återkommerförordadei förarbetenamjuk avtrappning. Den
76.rådenallmänna
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Förälderns överskott
beloppDet återstår sedan förbehållen avräknats från inkomstensom summan av

efter skatt föräldernsutgör överskott.

Flera barn. Hemmavarande barn
Om underhållsskyldig fleraär barn utgångspunktenär barnenmoten person att
skall Iikställda. Bestämmelserna i FB emellertid hemmavarande barnvara ger

visst försteg framför bidragsberättigade barn. Detta försteg förklarasett attav
bidragsberättigade barn viss minimiförsörjning bidrags-garanteras en genom
förskottssystemet. Någon motsvarande garanti har i allmänhet inte hemmavaran-

barn prop.de l978/79:12 101.s.
Om beräknat underhållsbidrag skulle leda till intrång i det hemmavarandeett

barnets behov därför förstgörs förbehåll för detta barn. Förbehållet uppgårett
normalt tillsammans med vad för barnet från den andra föräldernutgessom-

föreller dennas räkning t.ex. bidragsförskott lämnas i förhållande till densom
andra föräldern till 40 basbelopp dvs. förår, 1994årprocent av per-

173 kr i1 månaden. omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid göra
motiveratdet räkna med högre eller lägre belopp 7 kap. 3 § fjärdeatt ett ett

stycket FB 1978/79:12 101 och 102, 106även ochsamt prop. s. se a. prop. s.
107.

förbehållEtt större kan nödvändigt barnet grund sjukdompåt.ex.vara om av
eller liknande behöver vård kostar mycket eller barnet i tonåren ochärsom om
därför har behov prop. 1978/79:l2 161. I de allmänna råden uttalasstora s.

minimibehovet för tonåring bör kunna beräknas till 60 bas-att procenten av
beloppet. Kostnader för barnomsorg höjer också enligt de allmänna råden det
hemmavarande barnets minimibehov Allmänna råd 77 och 78. Det allmännas.
barnbidraget torde inte böra räknas förbehållsbeloppet prop. 1978/79: 12av

102 Agell 71. Däremot beaktas barnets inkomster prop.samts. a.a. s. egna
l978/79:12 161.s.

Exempel förbehållsbelopp för hemmavarande barn:

bidragsansvarigesDen överskott 400 kr
Hans eller hennes makes/sambos överskott 400 kr
Förbehåll för hemmavarande barn l 173 kr

bidragsansvarigesDen andel förbehållet för det hemmavarande barnet blirav
Överskottet773då kr. 400 kr räckerpå alltså inte till hans eller hennesens

andel förbehållet för det hemmavarande barnet och något underhållsbidragav
till det bidragsberättigade barnet kan inte betalas. Från den s.k. reducerings-
regeln har här bortsetts. Angående denna avsnitt 8.2.4.3.se
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föräl-för hemmavarande barn för vilket den andraExempel förbehållsbelopp
dern betalar underhållsbidrag:

600bidragsansvariges kröverskottDen
Underhållsbidrag från det hemmavarande

bidragsförskott 173 krandra förälder 1barnets
173 krför hemmavarande barn 1Förbehåll

bidragsansvarige inte förbehåll för det hemma-fall får den någotI detta göra
bidragsförskottet.Förbehållsbeloppet täcksvarande barnet. av

8.2.4.3 tillämpningsexempelEtt

fram harförälderns överskott räknats det be-Sedan vardera sätt som nu
efter förmågaskrivits fördelar behov föräldrarna derasbarnets på resp.man

8.2.3.enligt formel tagits i avsnittden som ovan

tillämpningsexempel:Ett

000 kr. Boföräl-underhållsbidragsansvarige uha har månadslön 15påDen en
13 000 kr. har barn 13dern bof har månadslön De år.på ärett somen

behovBarnets
2 787 kr/månadSchablon 13 år

750 kr/månadBarnbidrag -

underhåll kr/månad2 037Behov av

Beräkning föräldrarnas överskottav

BofUha

13 00015 000Lön
7663450Skatt 4-

3 520förbehåll 3 520Eget-
200300 54Hyra-
634384 1Bostadsbidrag+

2 1483 114

3 114
2 037Underhållsbidraget xá--w-

3 2 148114 +

skallfattas för barnets behovmånad. 832 krdvs. 1 205 kr De att varasomper
sitt överskott.täckt får boföräldern skjuta till av
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förälderEn kan, framgått, aldrig åläggas betala underhållsbidragattsom om
han eller hon saknar förmåga till det. Underhållsbidrag kan således i princip
inte bestämmas till belopp överstiger överskottet.ett som

Exempel."
Barnets normalbehov 1 600 kr.
Vardera förälderns överskott 400 kr.
En proportionering skulle i detta fall underhållsbidrag 800på krettge

400
1600x

400 400+

bidragsansvarigeDen kan dock inte förpliktas sittän överskottatt utge mer om
i falldetta 400 kr. Ett högre underhållsbidrag skulle inkräkta på förbehållsbe-
loppet han eller hon böra för behovansettssom reservera egna m.m.

I förarbetena och i de allmänna råden rekommenderas dessutom inte helaatt
överskottet i anspråk för underhållsbidrag. När dettas preliminära underhålls-
bidraget räknats fram bör det enligt råden i förekommande fall reduceras- -
så den bidragsansvarige i allmänhet får behållaatt minst 300 kr förbe-utöver
hållsbeloppen Allmänna råd 33, 69 och 85, 1978/79:l2 103 ochs. prop. s.
Lagutskottets betänkade 1978/79:LU9 56.s.

Exempel:
Två bidragsberättigade barn
Varje barns behov 1 600 kr

bidragsansvarigesDen överskott l 600 kr
Boförälderns överskott 8001 kr

1 600
1 600 753 kr barnx perj-Ã-

1 600 l 800+

eller 1 506 kr för barn.två

bidragsansvarigeDen får inte behålla 300 kr sitt överskott han eller honav om
skall betala 753 kr barn och månad. Underhållsbidraget bör därför enligtper
den s.k. reduceringsregeln begränsas till totalt 1 300 kr 1 600 300 eller 650-
kr barn.per

Någon motsvarighet till "reduceringsregeln" finns inte för boförälderns del,
boförälderns hela överskott kan iutan anspråk för underhåll till barnet.tas

börDet här slutligen betonas underhållsbidrag har räknatsatt framett som
enligt den allmänna modellen bör kontrolleras allmän skälighetsbe-genom en
dömning och vid behov korrigeras prop. 1978/79:12 107 och 398.s.
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ilevnadskostnaderBeräkning8.3 egnaav

sammanhangandra

Inledning8.3.1

levnadskostnader bördiskutera hurUtredningen kommer storaatt mansenare
används iunderhållsbidrag. Deberäknartillhänsyn när somta normerman

redogörelseDärför följer härtill ledning.tjänasammanhang kan dåandra en
jämförelse.sammanfattande8.3.6 finnsavsnitt8.3.2-8.3.5. Iför dem en

under-bestämmandetillämpas vidi dagförbehållsbeloppdeFörutom avsom
sammanhangexekutionsrättsligailiknandefinnshållsbidrag till barn normer

ibehandlas detkommersocialbidragssystemet. Dessainomoch attnormer
hushållskostnaderskäligaKonsumentverkets beräkningarföljande. Också av

och användssamtliga välkändanämnda ärkommer Deatt tas normernaupp.
tillämpliga.områden där deolika ärinom de

fdrbehållsbeloppenexekutionsrättsliga8.3.2 De

Exekution i lön8.3.2.1

utmätning lön ochnämligenexekution i lön,förolika formeranvisar tvåUB av
hänseendeni fleralöneexekution gällerformerbådainförsel. dessaFör av
vissa olik-ocksåuppvisarexekutionsformernabådaregler. Degemensamma

medan någonmånader årske underkan baraUtmätning lönheter. persexav
Även avseendenandra äri vissainförsel.finns förinskränkning intesådan

förbe-Bl.a.lön. ärutmätningindrivningsformeffektiv äninförsel aven mera
vidutmätningsfria beloppenderegelmässigt lägrevid införsel änhållsbeloppen

vid införsellöngäldenärenskanlöneutmätning, vilket innebär att ta mer urman
löneutmätning,vidän

införselFörbehållsbeloppen vid8.3.2.2

förunderhållsbidrag och defår ske förersättningliknandeInförsel i lön eller
i anspråk förfår lön6 § UBEnligt 15 kap.fordringar.statligaflesta tasa

förbehövervad gäldenärenöverstigerlöneni den måninförsel endast eget
förbehållsbelopp.kallas gäldenärensbehov.familjens Dettaunderhåll och

i lagbestäm-vissa i kronor årmed ledningFörbehållsbeloppet bestäms perav
makar ochsammanlevandeensamstående,förnormalbeloppangivnamelsen

multipliceras medskallnormalbeloppjämställda barn. Dessadärmed ettsamt
prisläget konsument-allmännamellan detförhållandetjämförelsetal angersom

1990.iprisläget oktoberföregående ochmånad åri oktoberprisindex
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Normalbeloppen skall innefatta alla vanliga levnadskostnader. Bostads-anses
kostnaden beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

RSV fastställer med de utgångspunkter normalbelopp.nämnts För årsom
1994 normalbeloppetutgör för ensamstående gäldenär 3 581 kr i månaden,en
för sammanlevande makar och därmed jämställda 9375 kr i månaden och för
varje barn 2 040 kr i månaden RSFS 1993:16.

Till vanliga levnadskostnader räknas enligt RSV:s rekommendationer i ett
hushåll normalt förekommande utgifter försåsom kost, kläder, hygien,tvätt,

elektricitet, telefon, TV-avgifter, försäkringsavgifter, fackförenin savgiftergas,
och andra medlemsavgifter mindre utgifter for tillfälliga be Tillsamt ov.
normalbeloppet läg gäldenärens kostnader för fullgörande tjänst t.ex.s av
utgifter för til och från arbetet ifter grund nödvändigsamt utresor av

barntillsoch utgifter till följd sjukdom till del kostnaderna inte ersättsav en
försä ingskassan eller på Tillägg tillsätt. normalbeloppet ocksågörsannatav

för betalning skuld på grund kreditköp, beneficieegendomav av som avser
exempelvis möbler, husgeråd och utrustning nödvändig förär ettannan som
hem och dess skötsel, bor kan fåenären egendomen återtagen Vld betal-om
ningsdröjsmål RSV Ex 1993:1

.Vid bedömningen bostadskostnaderna tillämpar kronofogdemyndi heternaav
inte några vägledande uttryckta i kronor. Huvudregeln tions-normer 1 exe
rättsliga sammanhang den faktiska bostadskostnadenär godtas och läggs tillatt

normalbeloånáaet.vissaI fall kan dock reducering bostadskostnadengörasen av
RSV Ex 1 3:1. Detta kan, enli RSV:s rekommendationer, ske bostads-om
kostnaden oskäligt hög iär förhå lande till kostnadsläget för jäm-på orten en
förbar bostad dock inte vid mindre avvikelser, del bostaden dis-om en av

inneboende, i vissa fall föräldrar och barnnär sammanborponeras av samten
bostadsstandarden väsentli höär vad kanän motom re som anses svara

gäldenärensoch familjens behov. sstandarden väsentligt överstigaosta anses
ushållets behov
a hushåll med boende disponerar ochstörre kök,änutrymme treom en rum

eller
b hushåll disponerar större och kök medänannat utrymme treom rum

tillägg för vare tillkommer Om synnerligautöverettav rum person som en.
skäl föreligger, kan medges från principen bostadskostnadenantag attun
reduceras gäldenären familjeneller disponerar för antal i för-stortom rum
hållande till antalet boende. bostadenBestår bostadsfastighet får hänsynav egen

till ränteutgifter och nödvändiga driftkostnader. Amortering bostadslåntas
beaktas i skälig omfattning. Bor gäldenären i bostadsrättslägenhet och haren
han eller hon lånat till insatsen får månadsavgiftenutöver och skäligränta- -amortering beaktas lägenheten pantförskrivits för lånet. Motsvarande gällerom

tagitslån för förbättring bostadsrättslägenheten.som av
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Utmätningsfria belopp8.3.2.3

utmätning. fårföremål för Lönockså bliersättning kanoch liknandeLön annan
behövs föröverstiger vaduppenbarti den mån löneni anspråk endasttas som

underhållsskyl-fullgörandetillfamiljs underhålloch hansgäldenärens samt av
före-UB.7 § Närmareeller henne kap. 4övrigt åvilar honomdighet isom

meddelas RSV.utmätningsfria beloppetskrifter det avom
normalbelopp. Normal-med ledningbestämsutmätningsfria beloppetDet av

3 760 kr, förgäldenärerför ensamståendeför 1994månad år ärbeloppet per
2för varje barn 1416 233 kr ochdärmed jämställdasammanlevande makar och

alla vanliga levnads-innefattaNormalbeloppen skall1993: 17.kr RFSF anses
till normal-särskilt och läggsberäknasbostadskostnaden,kostnader utom som

beloppen.
meddelatsrekommendationertillämpliga delar deövrigt gäller iI omsom

RSV 1993:2.vid införsel Exförbehållsbeloppbestämmande av

löneexekutionReformerad8.3.2.4

form-nuvarandedeföreslagit bl.a. tvåregeringenl994/95:49 harI attprop.
tilli slåsoch införsel lönutmätning lönlöneexekution sammanaverna av --

utmätning. Sammalöneexekution skerallenhetligt så attsystem,ett genom
löneutmätningenfordranvilkengällaföreslåsförbehållsbelopp sortsoavsett

ledningmedi dag bestämmasskall liksomFörbehållsbeloppetgäller. ettav
bostadskost-levnadskostnadervanligainnefattar allanormalbelopp utomsom

till normalbeloppet.särskilt och läggsberäknasnaden, vilken
dagensligga högreför något ännormalbeloppenförslaget skallEnligt vuxna

utmätningsfria belopp vidnuvarandelägrevid införselnormalbelopp änmen
Socialstyrelsensligga högredärigenom änutmätning lön. Nivån kommer attav

vissbarnavsnitt 8.3.4. För görssocialbidrag seförvägledande ennorm
föreslås ligganormalbeloppoch dessabarnets ålderdifferentiering beroende på

Socialstyrelsensi nivå med normer.
tillförhållandeiårligen räknasnormalbeloppenskallEnligt förslaget om

konsumentprisindex.
för ensamståen-3 650 krmånadnormalbeloppensiffror blirMed 1994 års per

sjuunderför barn årjämställda, 936 krdärmed 1ochkr för makarde, 6 030
för äldre barn.229 kroch 2

Även föreskrifterutfärdaårligen skallRSVavsikteni det är attsystemetnya
levnadskostnader""vanligavilkabehandlarrekommendationer bl.a.och som

skall kunnaavvikelser görasomfatta, vilkaskallnormalbeloppet somansessom
bör beräknas.bostadskostnadendärifrån och hur
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Inrikt-regeringen bestämmer.kraft den dagföreslås träda ireglernaDe nya
januari 1996.1ske denikraftträdandet skall kunnaningen är att

Skuldsanering8.3.3

gäldenär1994:334 skallskuldsaneringslagen8 § andra stycketEnligt somen
familjens för-ochför sinförbehålla sig medelbeviljas skuldsanering få egen

förbehållsbelopp6 § UBbestämmelserna i 15 kap.sörjning. Därvid skall oma
normaltinnebär denvägledandeinförsel vägledande. Attvid är attnormenvara

anledningfinns särskildenskilda falletinte i detskall tillämpas, såvida det att
1993/941123 113.den prop.frångå s.

8.3.4 Socialbidragsnormerna

försörjningsinbistånd förtillden enskilde6 § socialtjänstlagen har rättEnligt
Ge-sätt.tillgodoses påövrigt, behovet inte kansin livsföring ioch annatom

levnadsnivå.skäligtillförsälcrasbiståndet skall den enskilde ennom
landets kommuner.varierar mellanSocialbidragsnormerna

socialbidrag. Nor-förvägledande1985utarbetadeSocialstyrelsen år normen
Regerings-Enligt vadbasbeloppet.förändringar ivarje efterräknas åruppmen
vadbedömningen ärgrund förtillfast läggasslagit börrätten somavnormen

omständighetersärskildaintesocialtjänstlagen,enligtskälig levnadsnivå omen
RÅ förmöjligheten1993 ref. 11. Fråganrättsfalletföranleder något annat om

kostnadsposti Socialstyrelsensvissuteslutakommun upptagenatt normenen
RÅ 1994juni 1994den 29i domRegeringsrättenhärefterhar prövats enav

58.ref.
defrånSocialstyrelsen utgåttharberäkningenunderlag förSom normenav

kostnaderhushålletsberäkninganvänder vidKonsumentverketbudgetposter av
budgetposterKonsumentverkets1992:4. UtöversocialbidragrådAllmänna om

tandvård.läkarvård ochkostnad förtilllagtshar post som avseren
meddelandebladSocialstyrelsensföljande1994 gällerår nrFör normer

14/93.
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Ensamstående sammanboende
kr % bb kr % bbav av

Livsmedel 572 53,61 2 828 96,4
Kläder och skor 396 13,5 783 26,7
Lek och fritid 185 6,3 373 12,7
Hälsa och hygien 129 4,4 267 9,1
Förbrukningsvaror l 14 3 161 5
Möbler, husgeråd, TV, radio 534411 14,0 18,2m.m.
Dagstidning, telefon, TV-avgift 355 12,1 378 12,9m.m.
Hushållsel 153 5,2 5,5161
Hemförsäkring 32 1,1 41 1,4
Ukar- och tandvård 56 1,9 114 3,9

Summa 3 403 116,0 5 632 192,0

bb basbeloppet

För ensamstående rekommenderas alltså månadsbelopp 3 403 kr och förett av
sammanboende månadsbelopp 5 632 kr.ett av

Normen omfattar barn i åldersgrupper; 0-3även år, 4-10 och hemma-årtre
varande skolungdom 11-20 år.

För dessa rekommenderas följande månadsbelopp för 1994årtre grupper
före allmänt barnbidrag.

Barn
0-3 år l 643 kr 56 % basbeloppetav
4-10 år 1 936 66kr % basbeloppetav

11-20 år 2 229 76kr % basbeloppetav

Normen för hemmaboende ungdomar 18 ellerår äldre och inteärsom som
studerar hälften förär sammanboende.av normen

Socialstyrelsens för och barn omfattar inte lokala barn-normer vuxna resor,
omsorgsavgift, glasögon, läkar- och tandvårdskostnader, fackförenings-stora
avgift Dessa ingåstyrelsen i skälig levnadsnivå,posterm.m. anses av en men
de har inte räknats in i eftersom kostnaderna för varierardessa posternormen
från kommun till kommun och från tillperson person.

Bostadskostnaden ligger utanför bidragsberättigadEn har tillrättnormen.
socialbidrag för skäliga bostadskostnader. Lokala skillnader kan medföra varia-
tioner i vad skälig kostnad. Vissär vägledning kanattsom anse som man, en-
ligt Socialstyrelsens allmänna råd socialbidrag Allmänna råd 1992:4 17,om s.
få de finns för högsta godtagbara bostadskostnad vid beräkningav normer som

underhållsbidrag. bostadskostnadHögre i nyproduktion bör, enligtt.ex.av
styrelsen, inte billigare boende finns tillgå påaccepteras att orten.om

Socialtjänstkommittén har i sitt delbetänkande SOU 1993:30 Rätten till
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skallförsörjningsstödet i framtideninom socialtjänsten föreslagitbistånd att
ersättning motsvarande deoch i tilli schabloniserad deldelas rättenupp en

behovsposter.faktiska kostnaderna för antal andraett
normala kostnaderavsedd täcka hushålletsschabloniserade delenDen är att

förbrukningsvaror, kläder ochfritid, hälsa och hygien,för livsmedel, lek och
TV-avgift liknande.dagstidning, telefon, ochskor samt

försörjningsstödet uttrycks ischabloniserade delenför denNormen procentav
förför ensamstående 100basbeloppet och enligt förslagetär procent, sam-av

4-10för barnför 0-3 50manboende 85 barn år procent,procent per person,
11-20 70skolungdom år60 och för hemmavarandeår procent.procent

fall,i förekommandeden enskildedet schabloniserade beloppet skallFörutom
förkostnadernafaktiskaersättning motsvarande deenligt förslaget, ha tillrätt

hemförsäkring, läkar-hemtjänst,boende, hushållsel, lokala barnomsorg,resor,
erkändfackförening ochimedlemskapvård, akut tandvård, glasögon samt

arbetslöshetskassa.
justerasenligt förslaget,försörjningsstödet,föreligger skallsärskilda skälOm

skäligt belopp.med
följervadhögre beloppförsörjningsstöd med änfårKommunerna utge som

förslaget.av
närvarandeföroch beredsremissbehandlatsSocialtjänstkommitténs förslag har

Socialdepartementet.inom

beräkningarKonsumentverkets8.3.5

rimliga hushålls-kanvarje vadräknar årKonsumentverket ut anses varasom
hushållsstorlekar.och olikamed olika köni olika åldrar,kostnader för personer

längre sikt.klara sigskallKostnadsberäkningarna bygger att personen
överflödsnivå. Budgetenminimi- eller någonvarken fråga någonDet är om

tobakskonsumtion, öl,alkohol- ochkostnad förinteomfattar semester,t.ex.
be-hushållet harförutsättseller godis. Detsmåkakorsaft,läskedrycker, att

därförlivsmedel ingårförkostnadsberäkningarnamatlagning. Igränsad tid för
halvfabrikat.ochbåde råvaror
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Den beräknade kostnaden For ensamstående kvinnaensamstående ochen man, en
två isammanboende åldern 31-49 år

Man Kvinna Sambor

Livsmedel 6901 1 380 2 670
Kläder och skor 440 440 880
Lek och fritid 280 280 560
Hygien 160 200 360
Förbrukningsvaror 100 100 150
Möbler, husgeråd, TV och radio 370 370 460
Dagstidning, telefon, TV-avgift 430 430 450
Hushållsel 180 180 200
Hemförsäkring 50 50 60

Summa 3 700 3 430 5 790

Kostnaden för livsmedel har för falldet alla mål hemma ellerätsangetts att
matlåda med till lunch.tas

Kostnader for boende, fackföreningsavgifter, arbetsresor, barnomsorgt.ex.
och övriga försäkringar varierar och har inte kostnadsberäknats Konsument-av
verket.

8.3.6 Jämförelser mellan olikade beloppen

8.3.6.1 Bostadskostnader

De bostadskostnader gäldenär får tillgodoräkna sig vid indrivning oftaären
väsentligt högre vad godtas vidän beräkning underhallsbidrag.som av
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Övriga vanliga levnadskostnader8.3.6.2

1994 35 200 krfori relation till basbeloppet åri ochLevnadskostnader kr

samb0rEnsamstående Makar,
tillsammans

5 6323 403Socialbidragsnonnen
%% 192116

5520 2803kap.7 3 §FB
180 %%120

5 9373 581Införsel
%% 202,4122

23363 760Utmätning
212,5 %%128,2

650 6 030förbehållsbelopp 3beträffandeFörslag
205,6 %%124,4utmätningvid

5 790för skäliga 3 700Konsumentverkets normer
%% 197,4126,1hushållskostnader

i åldern 31-49 årFör en man
i åldern 31-49 årFör ett par

bliskalljämförelsenolika. FörgrundnormernaJämförelsen visar är attatt
integrundbeloppende olikaemellertid beaktameningsfull måste att om-man

olika schablonernaminnet dehållas iskall ocksåDetfattar attposter.samma
skillnader.motiverar vissaskilda sammanhang. Dettaanvändas iavseddaär att

husgeråd, radio, ""Möbler, TV, m.m.

m.m." medradio,husgeråd, TV,ingår "möbler,socialbidragsnormenI posten
förmånadoch med 534 krför ensamståendekr månad411 samman-perper

kostnadsberäk-Konsumentverketsifinns ocksåmotsvarandeboende. En post
tillensamstående ochföri månadendär till 370 kroch uppskattasningar en

beståendefor hushåll tvåkr i månaden460 personer.av
vidutmätningsfria beloppvid införsel ochberäkning förbehållsbeloppVid av
kannormalbeloppet. Däremotiingår inte dennautmätning lön postav m.m.

skuldbetalningförtill normalbeloppettillägg görasredan påpekats avsom --
kan fåborgenärenbeneficieegendom,kreditköp avseendegrundpå egen-omav

ovanligt dennadetpraktikenvid betalningsdröjsmål. I ärdomen återtagen att
tillämpas.tilläggsbestämmelse

enligtlevnadskostnaderförheller i normalbeloppetingår intePosten egna
rekommenderatSocialstyrelsenskälen till3 § FB. Dettakap. är att7 attett av
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den bidragsansvariges hela överskott inte bör i anspråk till underhållsbidragtas
han eller hon alltid bör behålla minst 300utan kr förbehållsbe-att utöver

loppen.

"Lek och fritid "

Lek/fritid och veckoslutsumgänge ingår inte i normalbeloppet enligt FB. Detta
också skälär till Socialstyrelsen rekommenderat den bidragsansvarigeett att att

alltid bör behålla minst 300 kr förbehållsbeloppen.utöver
Posten ingår inte heller i de exekutionsrättsliga beloppen.
I socialbidragsnormen ingår lek/fritid med 185 kr i månaden forposten en

ensamstående och med 373 kr månad för sammanboende.per
I Konsumentverkets beräkningar uppskattas lek/fritid till 280 krposten per

månad och 19 och äldre.årperson

rbetsresor"A "

I normalbeloppet for levnadskostnader enligt FB normala kostnaderegna anses
för till och från arbetet ingå med tio basbeloppet dvs. 293 krprocentresor av

månad 1994.årper
Övriga innefattar inte arbetsresor.normer

"Faclçföreningsavgijier"

Fackforeningsavgifter ingår i normalbeloppet for levnadskostnader enligtegna
FB och i förbehållsbeloppet vid införsel ioch det utmätningsfria beloppet vid
utmätning lön Beloppet ingår emellertid inte i socialbidragsnormenav m.m.
och har inte heller kostnadsberäknats Konsumentverket.av

"Läkar- och tandvård"

Kostnader för normal hälso- och sjukvård ingår i normalbeloppet för lev-egna
nadskostnader enligt FB. socialbidragsnormenI ingår belopp för normalett
läkar- och tandvård. De belopp används i exekutionsrättsliga sammanhangsom
omfattar inte denna Inte heller har den kostnadsberäknats Konsument-post. av
verket.
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jämförelseEn

i dagFB
3 520ensamstående-

fack.avg. arbetsresorSocialbidragsnormen ++
3 403 3 948ensamstående-

632 6 7225sammanboende-

arbetsresorInförsel +
936581 33ensamstående-

6 647937sammanboende 5-

möblerenligt bl.a.värderadeFB:s +poster m.m
fritidlek,Konsumentverkets +normer

3013 651 4ensamstående-
994974 65sammanboende-

löneexekution och ividtillämpasi dag desituationervissa ärl normer som
under-tillämpas närförmånligare desocialbidragssammanhang än somnormer

hållsbidrag bestäms.
Socialstyrelsens vägled-visserligen högreligger änenligt FBNormalbeloppet

månadskortkostnaden förför ensamstående. Läggssocialbidragförande norm
kommersocialbidragsnormenfackföreningsavgifter 190 kr tilloch355 kr
428 kr.enligt mednormalbeloppet FBöverstigaemellertidSocialbidraget att

stipuleradeiendast har de FBbidragsansvarigensamståendeFör nor-somen
leva300 kr på närreduktionsbeloppeteventuelltplusmalbeloppen attom

socialbi-jämnt medalltså inteekonominbetalats gårunderhållsbidraget upp
dragsnivån.

61 kr högrevid införsel änförbehållsbeloppetliggerensamståendeFör nor-
blirför arbetsresorkostnadertill normalahänsyni Tarmalbeloppet FB. man

skillnaden större.ännu
i dagsituationenvelat visa hurexempelutredningen medharbilaga 7I ett par

Även bygger pådetta exempelsärlevande föräldrar.kan förpraktikeni utse
ochliksom LO:sExemplet,kostnadsberäkningar.Konsumentverketsbl.a.

nämligenredanvadbetala" belyserochTCO:s "Att längta sagts,rapport som
harleva pånormalbeloppetstipuleradedet iendast har FB attatt personer som

boför-ellerbidragsansvarigainte allaekonomiskt. Därmeddet svårt attsagt
ekono-knapptskulle ha det såverklighetendem iäldrar flertaleteller avens

fram finnstagitstatistik utredningenframgår dense kapitel 3. Sommiskt av
i samhället,övrigaliksom blandi aktuellahärdet personergruppergrupper,

bidragsansvarigadeekonomi. Avdåligdålig och mycketmed mycket god, god,
SCB,med hjälptagit framstatistik utredningenhade, enligt denföräldrarna av
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26,3 inkomststandard 2 ellerpå däröver. 7,8 hadeprocent in-procenten en
komststandard under Motsvarande siffror för boföräldrarna 11,8 procentvar

8,7 Inkomststandarden 1 disponibel inkomst justprocent. påmotsvararresp. en
till den Socialstyrelsengränsen rekommenderade socialbidragsnormen. Förav
exakt definition kapitel 3.en mera se

8.4 Något kritiken beräknasättetmot attom

underhållsbidrag i dag
Den metod används för fördela underhållsansvaret mellan föräldrarnaattsom
har kritiserats för det ömsesidiga och vidstäckta beroende mellan föräldrarna

den leder till.som
principerDe i dag normalt tillämpas underhållsbidragnär bestämssom anses

ofta invecklade och tidskrävande. Bidragsbeloppet kan dessutom snabbt blivara
inaktuellt eftersom det beroende rad faktorerär i föräldrarnasbåda ochav en
deras eventuella familjers ekonomi. Inhämtandet ekonomiska uppgifter blirav
ofta omständligt och tidsödande.

Metoden vidare intryck matematisk exakthet. Slutresultatet beräk-ger av av
ningarna beror emellertid skönsmässiga bedömningar enskilda led, t.ex.av

förälder bör tillgodoräkna sig förbehållsbelopp för hela den faktiskaom en
bostadskostnaden eller för viss skuld. Därtill kommer underlaget föratten
beräkningarna ofta osäkert.är

Det har också ifrågasätts den nuvarande beräkningsmetoden verkligenom
fyller sitt huvudsyfte, nämligen mildra underhållsbördan för bidragsansvari-att

med ekonomi och skapa enhetlig bedömning underhålls-attga svag en mer av
bidragen.

olikaI sammanhang har dessutom framförts kritik beräkningenmot att av
underhållsbidrag alltförär de bidragsansvariga;generös särskilt har nämntsmot
de förbehåll får för bostadskostnadergöras och för make/sambo. Kritiksom ny
har också riktats det förhållandet de familjerättsliga och exekutions-mot att
rättsliga förbehållsbeloppen skiljer sig åt.

Förbehållsbeloppet för hemmavarande barn har kritiserats både för det iatt
vissa fall missgynnar det hemmavarande barnet och, framför allt, för det kanatt
favorisera detta barn framför det bidragsberättigade barnet.

8.5 Tidigare förslag och synpunkter

Ensamförälderkommittén föreslog i sitt betänkande SOU 1983:51 Ensam-
föräldrarna och deras barn vissa förändringar i syfte åstadkomma enklareatt ett
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beräkningssystem och för särlevande föräldrartvå mindre beroendegöraatt av
varandras ekonomi vad fallet i dagensän är system.som

Kommittén föreslog schablonberäkning i ökad omfattning såväl barnetsav
behov förälderns förmåga. Vidare föreslogs vardera föräldern skulleattsom av

för halva barnets behov underhåll. Vid bristande förmåga hos någonsvara av
föräldrarna täcka barnets halva behov skulle inte den andra föräldernatt taav

denna försörjningsandel. skulle bidragsförskottöver Däremot finnas som en
garanti den bidragsansvariga föräldern inte kunde för sin hälft. de fallstå Iom

bidragsansvarigeden hade ytterligare försörjningsförmåga skulle han eller hon
betala tilläggsbidrag.ett

Förslaget innebar i korthet följande.
behov schabloniseradesBarnets till

0,82 basbelopp 2 405 kr/månad 1994 för barnår under 13 och tillår-
0,92 basbelopp 2 699 kr/månad 1994 för äldreår barn.-

Schablonbeloppet omfattade levnadskostnader, barntillsynskostnader 0,2 basbe-
förlopp barn mellan 0 och 6 år barnets andel i bostadskostnaderna 0,15samt

basbelopp. tillHänsyn utgående barnbidrag med 0,17 basbelopp.togs
Till förgrund bedömningen den bidragsansvariges bidragsförmåga skulle,av

enligt förslaget, ligga hans eller hennes bruttoinkomst minskad med skatt och
kostnad för nödvändiga till och från arbetet. bidragsansvarigeDen skulleresor
vid bestämmandet underhållsbidraget få förbehålla sig förbeloppett egetav
eller underhåll enligt följande.annans

År2,10 basbelopp för bostadskostnader och levnadskostnader i övrigt. 1994
skulle detta innebära 6 160 kr i månaden. 0,41 basbelopp för hemmavarande
barn under 13 och 0,46 basbelopp förår äldre hemmavarande barn.

detAv sålunda framräknade överskottet skulle 80 i underhålls-procent tas ut
tillbidrag dess hälften barnets normalbehov täckts. Vid understig-överskottav

0,2ande basbelopp 7 040 kr 1994 skulle endast 60år överskottetprocent av
i anspråk för underhållsbidrag.tas

Vidare kommittén iansåg det undantagsfall borde finnas möjlighetatt att
avvika från den förordade förbehållsberäkningen. En särskild undantagsregel
föreslogs därför, vilken iregel princip skulle gälla särskilda kostnader av
tidsbegränsat slag och tillämpas restriktivt. Ett skäl för tillämpning undan-av
tagsregeln den bidragsansvarige hade hög bostadskostnadattangavs vara en

Äveninte sigomedelbart lät till förbehållsbeloppet. låne-t.ex.som anpassas
kostnader för studier och nödvändigt bohag kostnader för försörjningsamt av
make och därmed jämställd sambo inte kan försörja sig själv högst 0,7som
basbelopp skulle kunna beaktas.

Förslaget hälftendelning försörjningsansvaret mellan särlevande för-om av
äldrar med starkt delade meningar remissinstanserna.mottogs av

instanserDe avstyrkte förslaget gjorde det huvudsakligen skäl,tvåsom av



underhållsansvaret mellan föräldrarnaFördelningen234 av

föräldrar-ekonomi ochgenerellt harnämligen kvinnor än mänsämre attatt sett
bibehållas.barnen bordesolidariska försörjningsansvar motnas

framhöllhälftendelningtillstyrkte förslagetremissinstanserDe attsom om en
föräldrarna bl.a.konfliktanledningarna mellanordning skulle minskasådanen

underhållsbidragetsinflytandeinte skulle fågrundpå att partnerav nya
administrationen skulle underlättas.storlek och att

beräkningen under-schabloner vidökad användningFörslaget avavenom
huvudsakligen detpositivt och tillstyrkteshållsbidrag regelmottogs avsom

förstå beräk-för föräldrarnaförenkla och underlättaskälet det skulle attatt
dock delade,meningarnainförandet bostadsschablonningen. Beträffande varav
framhöllshelt.eller avstyrkte Dettillstyrkte, andra tveksammadel attvaren

schablonisera.bostadskostnaderna svåra attvar
anfördes skäl bristavstyrktesförslaget schabloner heltde fall därI somom

olika inkomst-schabloniseringen ieffekternaberäkningar visadepå avsom
lägen.

beräkningarkommittén inte någrakritikgenomgåendeEn presenteratattvar
hälftendelning och ökadeffekter förslagenekonomiskabelyste de omsom

bidragsansvariga ochför boföräldrar,skulle fåanvändning schablonerav
kommitténs förslagfördelningspolitiska konsekvensernasamhället. De av

bedöma.därföransågs svåra att
till lagstift-ledde inteförslag i berörda delarEnsamförälderkommitténs nu

ning.
underhållsbidrag tilloch beräkningenFördelningen underhållsansvaret avav

granskningi denRiksdagens revisoreruppmärksammades ocksåbarn avav
Förs.1980-taletgenomförde i mittendebidragsförskottssystemet avsom

underhållsbördanfördelningframhöll denRevisorerna1985/86: 17. att somav
underhålls-bestämmandetVad gälldeväl avvägd.gjorts i fickFB avanses
då rekom-Socialstyrelsenbl.a. denstorlek revisorernabidragets ansåg att av

nuvarandedeninnehållreduceringsregeln hade änmenderade annatettsom --
förordade revisorernatillämpning. Vidare Översynalltförfått generös avenen

anvisningar.därtill hörandei jämtebl.a. förbehållsreglerna FB
betänkande SOUi sittpresenteradeunderhállsbidragskommitté1987 års

modeller" olikaunderhållsbidragsberättigade barn" Samhällsstöd till1990: 8 tre
med barn. Någonensamstående föräldrartillförändra samhällsstödetför att

kan endasthär. Detmodellförslagen skall inte lämnasolikaredogörelse för de
grundbidragsmodellenden s.k.försörjningsbehov enligtbarnsnämnas att ett
barnomsorgskostnadermånad inkl.400 krtill belopp 1uppskattades ett perom

inte hushålletsingickbarnbidraget. 1 beloppetför allmännaoch efter avdrag det
radiohusgeråd, TV,hemförsäkring, möbler,kostnader för bl.a.gemensamma

föreslogs skeförsörjningsförmågaföräldrarnasBeräkningenoch hushållsel. av
emellertidföreslogKommitténbestämmelser.tillämpning FB:smed attav

bidragsansvarigadeinkomster skulle rättboföräldrar med låga samma somges



Fördelningen underhållsansvaret mellan föräldrarna 235av

få undanta 300 kr för personliga levnadskostnader förbehållsbelopp-utöveratt
en.

Vid remissbehandlingen påpekade bl.a. Konsumentverket det föreslagnaatt
Ävennormalbeloppet för barns behov orealistiskt lågt. Socialstyrelsenvar

ställde sig kritisk till beräkningarna. Såväl Konsumentverket Socialstyrel-som
ifrågasatte också förbehållsbeloppet för räknat 120år procentsen om om av

basbeloppet för levnadskostnader inte borde höjas.egna

8.6 Olika försök med förenklade metoder att

beräkna underhållsbidrag

8.6.1 Försöksprojektet vid Göteborgs allmänna

försäkringskassa

8.6.1.1 Inledning

tilldeladeRFV budgetåren 1985/86 1986/87och bl.a. Göteborgs allmänna
försäkringskassa särskilda medel för finansiera projektverksamhet be-att en
stående i kassan skulle medverka vid fastställande och jämkning under-att av
hållsbidrag. I anslutning till denna försöksverksamhet Göteborgsprövade

försäkringskassaallmänna beräkna underhållsbidrag enligt antal alternati-att ett
metoder.va

Bakgrunden till försöket den kritik framförts dagens metod attmotvar som
beräkna underhållsbidrag.

Avsikten försöketmed det möjligt förenkla beräk-prövaatt attvar om var
ningen underhållsbidrag i utsträckning i dag användastörre änattav genom
schabloner belysa vilka konsekvenser de alternativa metoderna skullesamt att
få för de enskilda och för samhället.

olikaFyra alternativa beräkna underhållsbidrag 300prövades delssätt påatt
ärenden från projektet med försäkringskassans vidmedverkan upprättande av
underhållsavtal, dels 312 bidragsförskottsärenden kom till kassan undersom

1987.våren För den första räknadesärenden underhållsbidragen utgruppen av
enligt alternativen och gjordes jämförelsesedan med underhållsbidrag ut-en
räknade enligt den i vanligendag använda allmänna modellen. den andraFör

jämfördes det fastställda underhållsbidraget med underhållsbidraggruppen
uträknat enligt de fyra alternativen.

alternativaI de beräkningsmetoderna sökte kassan schablonisera förbehållen
i utsträckning i dag och minimerastörre de särskilda förbehållenän att samt
undvika med boförälderns förhållanden i bedömningen. Försäkringskassanatt ta
ville härigenom beräkningarna "enkla" möjligt minskagöra så och ut-som

för skönsmässiga bedömningar. Underhållsbidraget i inget fall tillrymmet sattes
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belopp understeg bidragsförskottsnivån den bidragsansvarige hadeett som om
förmåga betala minst detta belopp. hänsyn till den då i skattesam-Ingen togsatt

aktuella borttagna avdragsrätten för erlagda underhålls-manhang men numera
bidrag.

följande vis.korthet de alternativa beräkningsmetodernaI såg påut

8.6.1.2 Alternativ schablon1 Hel-

princip förslag Ensamtörälderkommitténalternativ i detDetta motsvarar som
1983:51 Ensamföräldrarna och deras barn.lade fram i sitt betänkande SOU

schabloniserat tillbehovBarnets är

för 12 och till0,82 basbelopp barn årt.o.m.-
fr.o.m. 130,92 basbelopp for barn år.-

schablonbeloppen ingårI
levnadskostnader,-
barntillsynskostnader och-

./. barnbidraget.barnets andel i bostadskostnaderna-

enligt följande.bidragsansvariges betalningsjörmága räknasDen ut
för nödvändigaefter skatt och efter hänsyn tagits till kostnadInkomsten att

./. förbehåll medtill och från arbetetresor

för och bostadskostnader,2,10 basbelopp levnads--
för hemmavarande barn under 13 och0,41 basbelopp år-

motsvar-hemmavarande barn 13 eller äldre0,46 basbelopp för årärsom-
bidragsberättigade barns normalbehov.ande hälften av

i underhållsbidrag.framräknade överskottet 80Av det sålunda procent uttogs
endastunderstigande 0,2 basbelopp 50Vid låga överskott överskott togs

i anspråk.överskottetprocent av
undantagsfall medgesi detta alternativ i kunnaSärskilda förbehåll förutsattes

Villafastighet,för svårsåldvissa särskilda tidsbegränsade kostnader,för t.ex.
inte kundenödvändigt för make/samboför lån för studier eller bohag samt som

tillämpningen förut-Restriktivitet vidförsörja sig själv högst 0,7 basbelopp.
sattes.

8.6.1.3 Alternativ 2 Modifierad schablon-

särskildafått schablon. Ingadenna metod har bostadskostnadenI separaten
förbehåll medges.
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behov schabloniserat tillBarnets är

inkomster.0,80 basbelopp ./. eventuella-

schablonbeloppet ingårI

levnadskostnader och-
barntillsynskostnader.-

bostadskostnaderna.Barnbidraget täcka barnets andelanses av

följande.enligtbetalningsfönnága räknasbidragsansvarigesDen ut
nödvändigaförtagits till kostnadefter hänsynInkomsten efter skatt och att

levnadskostnader med./. förbehåll förtill och från arbetetresor

1,20 basbelopp för sammanboende,-
make/sambosammanboende medeller1,40 basbelopp for ensamstående-

själv,inte kan försörja sigsom
hemmavarande barnbidragsforskott för varjeett-

för bostadskostnadoch

1,0 basbelopp för l-2 vuxna,-
för 1-2 och 1 barn,1,2 basbelopp vuxna-
för 1-2 och 2 barn,1,4 basbelopp vuxna-

och 3 eller flera barn.1,6 basbelopp för l-2 vuxna-
sammanboende.eventuellmedbostad förutsattes delasFörbehållsbeloppen för

kostnaden förskulle täckaschablonennivåerna valdes för ävenolikaDe att
separationensamband medbidragsansvariga irelativt lägenheter, eftersomnya

bostad.väljamöjligheterofta har begränsade att
varje bidragsbe-förbasbeloppreducerades med 0,1Framräknat överskott

kostnaderbidragsansvarigestäcka denbelopprättigat barn. Detta avsett attvar
samband medi umgänge.

bidragsbe-basbelopp0,4betalabidragsansvarige kunde ändenOm permer
överskjutandedetbehov fördeladeshalva barnetsmotsvararrättigat barn

hemmavarandeeventuellaochbidragsberättigade barnenmellan delikabeloppet
underhållsbidragetochbehovtill barnensfalli dessa ävenHänsynbarn. togs

schablonen.enligtbehovheladvs. barnets0,8 basbelopp,till högstsattes

bostadskostnadverkligSchablon ochAlternativ 38.6.1.4 -

bostadskostnaden. Ivad gälleralternativ 2 förutomalternativDetta motsvarar
alternativi dettamedan denbostadskostnadenschabloniseradesalternativ 2

enligtkostnadengodtagbaratill den högstakostnadefter faktiskberäknades upp
och RFV:sSocialstyrelsens normer.

sammanboendelika mellandeladesbostadskostnadenprincip förutsattesI att
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i fallde make/sambo saknade förmåga bidra till bostadskostnadenattmen
kunde den bidragsansvarige förbehålla sig andel.störreen

Underhållsbidraget till högst 0,8 basbelopp, dvs. barnets hela behovsattes
enligt schablonen.

8.6.1.5 Alternativ 4 Modifierad schablon umgängesavdragutan-

Detta alternativ alternativ 2 förutom något umgängesavdrag intemotsvarar att
Avsikten få något högre nivågörs. på underhållsbidragen enligtänattvar en

alternativ

8.6.1.6 Resultatet

Enligt försäkringskassans bedömning visade försöken det fullt möjligtatt attvar
använda schabloniserade beräkningsmetoder den normalt användsänmera som
i dag. Beräkningarna gick snabbare och schablonmetoderna bedömdes vara
lättare förklara.att

Kassan konstaterade föräldrarantalet för vilka bidragsskyldigheten bestäm-att
des till noll kr generellt ökade i alternativen och i lägredetta speciellt desett
inkomstskikten. För i högre inkomstskikt innebar alternativade be-personer
räkningsmetoderna i allmänhet skärpning bidragsskyldigheten. Personeren av
med högre inkomster och med flera förbehåll kunde därför bli "drabbade"antas

de alternativa metoderna. Bland dem skulle höjda underhållsbidragav som
återfanns relativt fler sammanboende och hade hemma-sett personer som var
varande barn.

Alternativen föreföll högre kostnader för bidragsförskottssystemet. Utfalletge
dock inte enhetligt.var

vidareKassan noterade bl.a. bostadskostnaden ofta spelade avgörandeatt en
roll för den bidragsansvariges förmåga betala underhållsbidrag. schablonbe-att
loppen för bostadskostnader borde, enligt kassan, de täckte insåsättas ävenatt
nyproducerade lägenheter, eftersom de bidragsansvariga eftert.ex. en separa-
tion oftast inte kan välja bostad. vidare eventuellt bordeKassan ansåg att man
kunna tänka sig olika schablonbelopp för olika delar landet, eftersom bo-av
stadskostnaderna varierar.

8.6.1.7 Försäkringskassans överväganden och förslag

Avslutningsvis förordade kassan undersökning alternativ Dettanärmareen av
alternativ framhöll visat sighade, kassan, lätt arbeta med och lättnaderatt gett
i underhållsbördan för bidragsansvariga med inkomster, samtidigtlåga detsom
allmännas utgifter för bidragsförskott föreföll öka i obetydligendast grad.
Förbehållsbeloppen för levnadskostnader och bostadskostnader bedömdes vara
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flesta fall.i detillräckligt för täcka behovenhöga att
mellanproportionaliseringennuvarandekassan denandra hand föreslogI att

bidragsförskotti de fallbortunderhållsskyldigheten bordeföräldrarna tasav
särskil-s.k.vidare deanfördebidragsförskottsnivån. Kassanupp tillutgår att

underhållsbidragbehovschabloniseras och barnetsbordeförbehållenda av
barnbidrag.allmäntbeaktandeberäknas utan av

förbruttoberäkningsmetoden8.6.2 Den s.k.

underhållsbidrag

Inledning8.6.2.1

1992/93 medelbudgetårettilldeladesförsäkringskassaUppsala läns allmänna
schablonmetod.enligtunderhållsbidragberäknaförsök medför attett en

dagensstorlekunderhållsbidragens närjämföraSyftet med projektet attvar
används.procentmetodföreslagenberäkningen ochanvänds vid närmetod en

underhållsbidragetinnebaranvändesberäkningsmetodalternativa attDen som
bruttolön. Denbidragsansvarigesdenvissfastställdes till pro-procent aven

förantalet barnmedvarieradeunderhållsbidragföri anspråktogscentsats som
barnunderhållsskyldighetförelåg. Vidunderhållsskyldighet togsmot ettvilka

underhållsbidrag.föri anspråkbruttolönentio procent av
ibidragsförskottsärenden300granskadesfebruari-juni 1993periodenUnder

tillämpatsinte hade närrådallmännaSocialstyrelsensde fallUppsala län. I
Riktighetenunderhållsbidrageträknadesfastställdesunderhållsbidraget avom.

sedanräknadesUnderhållsbidragenkontrollerades inte.basuppgifterlämnade
jämfördes.resultatenschablonmetoden ochhjälpmedut av

8.6.2.2 Resultatet

storlekunderhållsbidragens äriskillnadernavisar enligt kassanMaterialet att
grundprojektmaterialetmedmöjligtintedetoch ärmycket att somattstor

villfallflertaleti detschablonmetodanvändandetförorda stora manomenav
enligtstorlekunderhållsbidragensgällervadlikartat resultat nunå somett

rekommendationer.ochreglergällande

till resultatet8.6.2.3 RFV:s kommentar

enbartschablonmetod tarverketuttalarprojektetredovisningsin att somI enav
innebärafall måsteflertalet attibruttoinkomstbidragsansvarigesdensikte på

somtillämpatsireglerna FBmedjämförtskiljer sigberäkningsresultatet om
samladeföräldrarnastillochbehovbåde till barnetsskallinnebär hänsyn tasatt
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ekonomiska förmåga. Verket uttalar vidare förenkling beräknings-att en av
reglerna skulle innebära betydande administrativa vinster och förut-ökaden
sägbarhet för föräldrarna RFV 1993:8.Anser

Överväganden8.7 och förslag

8.7.1 Inledning

dagI lever omkring 400 000 barn 0-17 år i land inte tillsammansvårt med
båda sina ursprungliga föräldrar. Dessa barn har i allmänhet till underhålls-rätt
bidrag från föräldrarna. Oftast får inte barnet sitt underhållsbidrag direkten av
från föräldern. I stället betalar försäkringskassan bidragsförskott och för-ett
äldern betalar i sin underhållsbidraget till kassan. Underhållsbidraget förärtur
det lägre bidragsförskottet. Mellanskillnadenän för.stårmesta staten

Under 1991år separerade föräldrarna i 26 500 barnfamiljer. dessa familjerI
fanns det omkring 46 000 barn under 18 Fortsätterår. tendens kommersamma
42 de barn föddes år 1991 före 18 års ålder upplevaprocent att attav som
föräldrarna SCB, Statistiska meddelanden, Be 13 SM 9401 samtseparerar
Källa: SCB 1/1994.nr

På vilket och till vilket belopp underhållsbidragensätt beräknas har alltså
betydelse för mycket antal människor, såväl barnett stort som vuxna.

Kopplingen till bidragsförskottssystemet innebär vidare frågorna haratt ett
direkt intresse för viktigtDet dock komma ihåg fråganär hurstaten. att att

underhållsbidrag barn har till från förälder frånellerrättstort ett setten -
förälderns frågansynpunkt hur underhållsbidrag förälder skyldigärstort en-

betala primärt fråga mellan enskilda en privaträttslig fråga. Statensäratt en
ekonomi bör alltså inte påverka utformningen reglerna underhållsbidrag.av om

statsfinansiellaAtt aspekter måste utformar bidragsförskotts-vägas när man
sak.ärsystemet en annan

underhållsansvaret8.7.2 Hur skall fördelas mellan
föräldrarna Kvotdelning, hälftendelning eller

principannan

Sammanfattning detta avsnitt: Utredningen diskuterar olika principer förav
hur kan fördela föräldrarnas för underhållet barn.sitt Börman ansvar av
föräldrarna dela kostnadernapá för barnet i förhållande till ochvars ens
förmåga Eller bör de stáför hälften kostnaderna Eller bör underhålls-var av
bidraget den bidragsansvariges förstaviss inkomst Denprocentsatsvara en av
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fortfarandedenoch utredningentillämpas idagdenprincipen attär ansersom
gälla.bör

8.7.2.1 Inledning

huvudprinciper bärdirektiv dei utredningensUtgångspunkten är att uppsom
föräldrarnadessaframtiden.i Den ärskall gälla ocksådagens attsystem avena

tillmed hänsynskäligtefter vadbarnet ärför underhållskall somsvara
prin-andraekonomiska förmåga. Densamladeföräldrarnasochbehovbarnets

under-kostnaderna för barnetsdel isinsemellan skallföräldrarnacipen är taatt
sin förmåga.efterhåll, ochvar en

denfleraemellertid gånger möttutredningenharUnder arbetets gång upp-
såföräldrarna på sättmellanborde delasunderhållsansvaretfattningen att upp

behov. Enhälften barnetsviss delförskullede för sig avatt ansvara envar --
denandeltill vissbestämsunderhållsbidragetlösning innebär att avensom

föreslagits.har ocksåbruttolönbidragsansvariges
bidragsförskottetalternativ.olika Fråndessaföljande diskuterasdetI som-

regel.bortsessocial förmånär somen -

iutformad dagKvotdelningsprincipen den är8.7.2.2 som

ochunderhållför barnetskostnadernadel iföräldrarnaEnligt skallFB ta var
förmåga.efter sinen

starkareekonomisktkvotdelningsmetods.k. ärbakom dennaTanken att en
medförälderunderhålletandel änförförälder skall större svagenavsvara en

tilltalan-synpunkteransvarstagande mångaömsesidigt ärsådantekonomi. Ett ur
rättvistplanet,principielladetåtminstone påkanoch metoden sägasde ett,ge

resultat.
Å fåbidragsansvarig kankvotdelningsmetodensidan innebärandra att en

inte harbarnensina barnunderhållsbidrag tillolikabetala sammastora om
under-del iförmågaekonomiskolikaboföräldrarna harboförälder och att ta

hållet.
likastandard ochekonomiskabidragsansvariga har storaTvå sammasom

kommaförmågaandra föräldernsbl.a. denberoende påöverskott kan också --
underhållsbidrag.betala olika storaatt

konsekvens synsättetmärkligtsig inte atti och för någotärDetta utan aven
underhålls-bestämmerekonomiföräldrarnas närbådabör beakta manman

medi falletorättvist,iblanddockuppfattasResultatetstorlek.bidragets som
den bidragsansva-falleti det andrasynpunkt ochboföräldrar barnetsflera urur

synpunkt.riges
brutit ellerföräldrar,praktikeniinnebär ocksåFördelningsmetoden att som

varandra.sammankopplade medekonomisktförblirsamlevnad,aldrig inlett en
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fastställdaDet underhållsbidraget påverkas inte endast faktorer hänförav som
sig till föräldrarna också faktorer hänför sig till ochutan departnerav som nya
barn finns eller tillkommer i relationer. Detta ömsesidiga och vid-som nya
sträckta beroende kan källa till konflikter mellan föräldrarna och kanvara en
påverka deras möjligheter planera sin ekonomi.att

Dagens metod beräkna underhållsbidrag uppfattas ofta förstå.svåratt attsom
Den leder också till uppgifter måste inhämtas många ekonomiatt om personers
och i vissa fall till tidskrävande beräkningar. Det underhållsbidrag räknatssom
fram kan också snabbt bli inaktuellt grundpå ändrade förhållanden i någotav

leden.av

8.7.2.3 innebärVad hälftendelning och procentmetoden en

Enligt hälftendelningsmetoden skulle varje förälder för endast vissansvara en
andel hälften sitt barns kostnader inteoch den andra föräldernsövertaav- -
andel.

Underhållsbidraget skulle då komma bestämmas endast utifrån denatt egna
ekonomiska förmågan. Skulle den bidragsansvarige han eller hon täckt sinnär-
hälft ha ytterligare försörjningsförmåga skulle tilläggsbidrag för höjaett att-
barnets standard eventuellt kunna bli aktuellt.

Boföräldern skulle ha på efter förmågasätt täcka den andra hälftenatt samma
barnets behov. Har boföräldern ytterligare försörjningsförmåga, får dettaav

komma barnet till godo i form höjd standard i hushållet.antas av en
Ingen föräldrarna skulle få hela det ekonomiska för barnet.taav ansvaret
Om boföräldern inte kan täcka sin del underhållet skulle den bidragsansva-av

rige inte träda in. I stället skulle det brist iuppstå hushållet eventuellten som
fick fyllas stöd från det allmänna socialbidrag. Skulle den bidragsan-upp av
svariga föräldern inte kunna betala sin del underhållet skulle hans ellerav
hennes täckas bidragsförskottet.ansvar genom

En procentmetod skulle innebära underhållsbidraget skulle bestämmas tillatt
viss den bidragsansvariges bruttolön. Procentsatsen skulle varieraprocenten av

med antalet barn skall försörjas. En procentmetod används f.n. i Norge.som

Överväganden8.7.2.4

Alla de presenterade metoderna har sina för- och nackdelar.ovan
I lagstiftningen det familjerättsligapå området har sedan länge betonats att

föräldrarna har för sina barn. Detta minskar inteett gemensamt ansvar ansvar
i och med föräldrarna väljer eller aldrig flytta ihop.att Tvärtomatt attseparera
har under tid allt betonat hur viktigt det för barnet denärman attsenare mera
förälder barnet inte bor tillsammans med så långt det någonsin möjligtärsom

aktiv del i barnets liv. Det visar sig bl.a. i för-tar en ansvaretgemensamma
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ifrån kvot-För gåförsörja sina barn.solidarisktskyldighet attäldrarnas att
skäl.starkamycketdärför krävasbördelningsprincipen

medellerförsörjningsansvarethälftendelningfördelen medfrämstaDen aven
särlevandeochförstålättametoderdessa ärprocentmetod attär attatten

i dag. Dettaekonomivarandras änberoendebli mindreskulleföräldrar av
skulleDetföräldrarna.konflikter mellantillanledningarnaminskaskulle kunna

nöjaskulle ofta kunnaochunderhållsbidragberäknabli enklareockså att man
förhållanden. Debidragsansvarigesdenupplysningarhämtamedsig att om

mindreellervärderingarinnefattari beräkningarna meramoment avsom
öka.förutsebarhetendärför skullebl.a.minska ochskulleskönsmässigt slag

under-kommasjälva överensföräldrarnabli förvidare lättareskulle attDet om
hållsbidragets belopp.

kvotdelningsmetodensåvältill skillnadockså,procentmetod har motEn som
föräldersifå delautomatiskt kanbarnetfördelenhälftendelning, den att enen

ekonomi.goda
stimulera tillde kanmetodernaförenklade ärmed defördelYtterligare atten

bidragsan-inkomstökning för deninnebärarbetsinsatser. I dagökade öppna en
vissahöjs; iunderhållsbidragetochändraskvotdelarnasvarige regel attattsom
Medinkomstökningen.behållafår någotföräldern intemycketfall så att av

tillinkomstökningen gåviss delendastregelprocentmetoden skulle avensom
bidragsansvarigadenhälftendelningsmetoden skulleunderhåll och medbarnets

fåregelbehov,hälft barnetssinväl täckteller honföräldern, hannär somav
ensamståendesaksig själv. En ärinkomstökningen förbehålla att enannan

detocharbetsinsatssinökamöjligheterganska små atttorde haboförälder att
barnetlåtanaturligtbarnmed sitttillsammans ärlever attförälderför somen

tillåter.inkomstökningenstandardden högredelfå av
underhållsskyldighetovillkorligmedtillinte återgåVill systemett enman

kombi-procentmetodellerhälftendelningssystememellertid ävenmåste ett en
föräldernbidragsansvarigamöjligt för dendetbestämmelsermed görsomneras

sittförbehövereller honhansin inkomst egetmycketbehålla såatt somav
utfor-del på hurtillalltsåblir berorenkeltuppehälle. Hur stor mansystemet

förmågeberäkningen.ekonomiska förmågaföräldersberäknasättet att enmar
förenklingarÄven innebäraskulletvekanhälftendelning storautanom en

under-räknaenkeltbli såintealltså uttill attdet attkommer trotsnamnet --
med två.behovdela barnetshållsbidraget attsom

kom-rimliga resultat,förden,procentmetod måstesedan gäller attVad geen
Procentmetodeniskett Norge.Så harundantagsregler.radmedpletteras en

för så1989infördesdenemellertid sedan utsattsharutformats därdensom
kvotdelning därforminföra någonf.n.kritik övervägerstark att avatt man

inkomster.båda föräldrarnastillhänsyntarman
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De skäl i Norge har anfört procentmetoden bl.a.ärmotman

den inte hänsyn till den bidragsansvarigesatt faktiskatar bostadskostnad-
och övriga levnadskostnader,

underhållsbidragen i alltför fallatt många bestäms till högaså belopp att-
det inte möjligtär driva dem,att

det svårt formuleraär undantagsreglerna,att dvs. deatt regler som- anger
när procentmetoden skall frångås och underhållsbidraget bestämmas på

ochsätt, undantagsreglerna oftaannat upphov tillatt kraftiga tröskel-ger
effekter,

procentmetoden i vissa fall orimligaatt resultat en medger person- en
bruttoinkomst på 10 000 norska kr bidragsansvarigär barn fårmot tresom
enligt nuvarande regler betala underhållsbidrag med sammanlagt 2 400 kr
i månaden.

Hur höga underhållsbidrag procentmetod leder till beror naturligtvis vilkaen
använder; hur delprocentsatser bruttolönen i anspråk förstorman tasav som

underhållsbidrag.
hellerInte innebär hälftendelning föräldrarna helt frigörs från varandrasatten

ekonomi. De konfliktanledningar hänför sig till kommerpartnersom ny m.m.
i vissa fall bestå vid hälftendelning. När denatt bidragsansvarige flyttart.ex.en
ihop med påverkar det vanligen hans eller hennespartner bostadskostnaden ny
och alltså förmågan betala underhållsbidrag. Denna effektatt familje-av en ny
bildning kommer inte ifrån med hälftendelning. Barnomsorgskostnader-man en

ocksåär något kan påverkas familjesituationen. Om boföräldernna som av
flyttar ihop med ökar många gånger barnomsorgskostnadernapartneren ny
eftersom hela familjens inkomst beaktas och därmed Ökar också barnets behov

underhåll. Inte heller denna effekt kommer ifrån med hälftendel-av man en
ningsmetod eftersom barnets behov med den metoden är utgångspunkten för
beräkningen underhållsbidraget.av

Tanken bakom hälftendelningsprincipen båda föräldrarnaär skall likaatt ta ett
för barnets kostnader.stort Detta kan verka tilltalande.ansvar

De situationer där skillnaden mellan kvotdelning och hälftendelning kan antas
bli störst är den föräldernnär helt inkomstär eller har låg inkomstutanena en
och den andra föräldern har förmåga täcka halva delenän barnetsatt mer av
behov.

En invändning framförts hälftendelning försörjningsansvaretmotsom en av
ocksåär sådan princip generellt skulle missgynna föräldraratt medsetten svag

ekonomi, dvs. i allmänhet kvinnorna, ofta har ekonomisämre än män.som
Denna invändning har alltjämt fog för sig. Med dagens fördelningsregler är en
förälder med god ekonomi skyldig kompensera den andra förälderns bristan-att
de förmåga tillgodose barnets behov. Detta inte möjligtatt är vid hälftendel-en
ning eller i procentmetod. Där ekonomiskt starkare förälder prin-taren en
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medförälderförsörjningbarnets änförcipiellt inte större enettsett ansvar
god ekono-medbidragsansvarig föräldersakekonomi. En är att enannansvag

tilläggs-betalaförpliktaskanmetodernaschabloniseradei ettde attmi även
tillåter.ekonomi såeller henneshansbidrag, om

tillfredsställ-mindrealltså fåskulleförsörj ningsansvarethälftendelningEn av
skulleinkomsterolikaföräldrar medSammanlevandevissa fall.resultat iande

hälftenförskalldemochtankenkommaknappast avatt svaraavenvar
inkomster.underhållbarnets oavsett

hosbristenförälder kompenseraekonomiskt starkarelåtastället förI att en
ekono-denbristen hosskullebehovtillgodose barnetsföräldernden attsvagare

från det allmän-stödfyllasvisserligen kunnaföräldernmiskt ettupp avsvagare
na.

försörja sina barnförmågahartillsammansföräldrarförst befria attAtt som
utgåallmänna ärstöd från detsedan låtadet ochskyldigheten göra ettfrån att

allmänna utgår närstöd från detomständighetenrimligt. Denemellertid inte att
ocksåbarnförsörja sina ärförmågahartillsammansföräldrarna avatt en

kritiserats.bidragsförskottssystemdagenstillanledningarna att
skulleföräldrarnabådaförhållande tilliutfyllnadsbidragsamhällsstödEtt

särlevandetillmellan barnskillnadekonomiskomotiveradinnebäravidare en
kärnfamiljer.iföräldrar och barn

itill detupphovhälftendelning kan sägasmedorättvisaDen system geettsom
förlikaharekonomisk förmåga stortbåda föräldrarna ett ansvaroavsettatt --

samhällsstöd.särskiltbotasknappastalltsåförsörjning kan ettbarnets genom
alltid upplevsheller dagensinteinvändasnaturligtviskan systemNu somatt

docksighänförberäkningssystemi dagensbristernapåtaladerättvist. De
faktumoch detförmågeberäkningentill attfördelningsprincipentill änmindre

ovanliga.standardtillägg är
uttryckFBföräldrarsgrundsyn pådenkan konstaterasDet som geratt ansvar

vadprövningindividuellmindreellernödvändiggörför avnoggrannen mer
fördelningsprincipförsörjning. Dagenstill barnetsmedbidraförälder kanresp.

sigrikta på ärdå fårVadi attförenklingardock inteutesluter systemet. man
förmågeberäkningen.schabloniseraochförenkla

fördelnings-nuvarandemedförmetoderolikadiskuteratUtredningen har att -
metodunderhållsbidrag. Denberäkningenförenklaochförbättraregler av-

ocksåinnebärnettokvotdelningsmetoden, attden s.k.för,utredningen stannat
ekonomi i dag. Envarandras änberoendemindreblir någotföräldrarna av

inteminskarförbehållsärskilteller auto-bostadskostnadernahöjning ettav
med denrådkostnadenharförälderdenharunderhållsbidraget;matiskt som

anförasbrukarfrämstalls.inte Detunderhållsbidraget argumentpåverkas som
aktualitetmindrenettokvotdelningsmetodenmedfår alltsådagens systemmot

metod.med dagensän
tilllederdetfördelningssystem ärdagensanförsskäl ofta attAndra motsom
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utfyllnadsbidrag tillutgår barn inteatt behöver det och kan ha detsom som
bättre ställt barn till föräldrarän lever ihop. Utfyllnadsbidragets kopplingsom
till underhållsbidragets storlek innebär vidare förbättring boföräldernsatt en av
ekonomi leder till ökning stödet från det allmänna. Detta djupt otill-ären av
fredsställande beror inte på det sätt varpå fördelar underhållsansvaretmen man
mellan föräldrarna hur utfyllnadsbidraget konstruerat.utan är Det viktigtär

skilja depå privaträttsliga reglernaatt föräldrars skyldighet försörja sinaattom
barn och de offentligrättsliga reglerna hur stödet frånavgör det allmännasom

utformat.är
Olägenheterna med kvotdelningsmetoden upphör i med hälftendel-stort sett en

ning. Metoden för komma till rätta med den bristandeatt samordningen mellan
FB:s bestämmelser den privaträttsliga underhållsskyldigheten och BFL:som
bestämmelser den sociala förmån utfyllnadsbidraget dock inteutgör ärom som

ändra fördelningsreglerna i FBatt ändra bestämmelserna stödet frånutan att om
det allmänna. Förslag hur detta skulle kunna lämnasgöras i kapitel 16.om

För sin del kan utredningen alltså åtskilliga fördelar också mångase men
nackdelar med hälftendelning och procentmetod.en en

Enligt utredningens mening deär anförts för hälftendelningargument som en
och procentmetod inte det slaget de motiverar rubbning deen attav en av
grundläggande principerna föräldrars skyldighet långtså de har förmågaattom
solidariskt sörja för sina barn.

Utredningen alltså övervägande skäl talar föratt nuvarande grund-anser att
principer i FB föräldrars underhållsskyldighet behålls. Detta ocksåärom
utgångspunkten i direktiven. Härmed emellertidär inte andra lösningarsagt att
inte bör sökas sikt,på när och kvinnorsmäns ekonomiska villkor blivitt.ex.

likartade deän i dag.ärmera

8.7.3 Metod bestämma underhållsbidragetsatt storlek -
allmänna utgångspunkter

Sammanfattning detta avsnitt: Ett förenkla beräkningen under-sättav att av
hállsbidrag öka användningen schabloner.är att av

Gällande innebärrätt föräldrarna sinsemellan skall fördela kostnadernaatt för
barnets försörjning efter sin ekonomiska förmåga. Det underhållsbidrag som en
förälder skall betala kan alltså i princip inte bestämmas enbart med ledning av
den förälderns förmåga. Som just bör denna grundsats gälla förävensagts
framtiden.

Det finns knappast något förenklasätt bestämmelser och principerannat att av
det slag det frågaär här minskaän anpassningen till förhållandenaattsom om
i enskilda fall till förmån för ökad användning schabloner. Detta ocksåären av
utgångspunkten i direktiven. Mot bakgrund det nuvarandeatt systemetav
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praxisgenomgångdenochdetaljerat ut-alltförförkritiserats somatt vara -
tämligen småtvistarsällanintevid handengjortredningen att ommanger

schablonise-ökadnaturligt. Enochlämpligtocksåframstår dettabelopp som-
dockSamtidigt dettillämpningen. äriförutsebarhetochenhetlighetfrämjarring

lösningarindividuellaschabloniseradeinte såbestämmelserna görsviktigt attatt
i till-enkelhetochFasthetorättvist.uppfattasellermotverkas systemet som

önske-områden, vägasandraliksom många motalltså här,fårlämpningen
med hänsynbedömningnyanseradochallsidigförlämnamålet utrymmeatt en

särskilda fallet.i detomständigheternatill
frågan hurnaturligtvispåverkarschablonerberäkningsmetod ochValet avav

bidragsansvarigedenbelastningen blirtäcks, hurbehov resp.barnets stor
i formdet allmännastödet frånblir förkostnadernaoch hurboföräldern stora

bidragsförskott.bl.a.av
underhållsbidrag börberäknametodidealiskEn att

underhåll,behovfrån barnetsutgå av0
tillsam-hade levtföräldrarnavillkorekonomiskabarnet som om0 sammage

mans,
förmåga,föräldersförhållande tilliunderhållsansvaretfördela resp.0

rimlig nivå,enskildeför denunderhållsbidragenlägga en0
leverföräldrarpåföräldrarbidragsansvarigakrav påställa somsom0 samma

sina barn,medtillsammans
föräldrar,bådabarnetskravställa0 samma

föräldrarna,mellanberoendetekonomiskaömsesidigadetminskaO
underhållsskyldigheteninverkaförälder harkostnaderandralåta ensomO

nödvändigt,detendast ärnär
ekonomi,godaföräldernssärlevandei denfå delbarnetlåta

tillämpa,ochförståenkel attattvara
tillämpningen,iförutsebarhetochenhetlighettillbidra

bedömningar,individuellaförutrymmeettge
vad äradministration änförkostnaderallmännaorsaka detinte sommera

ochnödvändigtabsolut
för-sina barnsförföräldrarnahandi första ärdetbetona ansvararsomatt0

rättigheterbarnetsFN-konventionenipunkt 227artikelsörjning se om
medlemsländernastill82 2rekommendation REuroparådetsoch nr

underhållsbidrag.förskottangåenderegeringar

metod-idealiskadenkonstrueramöjligtknappastredan attDet är, antytts,som
Därför måstevarandra.tillgodoses strävarbörolika intressen mot mansomen;

nettokvot-s.k.Denolika intressen.jämka mellanochkompromissermedarbeta
jämfört medfördelarvissahaförslår bedömsutredningendelningsmetoden som

beräkningsmetod.dagens
utfyllnadsbidraget ärbidragsförskottssystemetinomstödetstatligaDet --
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direkt kopplat till underhållsbidragets storlek. Storleken det underhållsbidragav
bestäms alltsåär betydelse inte endast för barnetsom och dess föräldrarav utan

också för det allmännas kostnader. Denna koppling leder ibland, särskilt i det
svåra ekonomiska läge råder i dag, till krav på nivåerna på underhålls-som att
bidragen måste höjas. Lösningen på de statliga kostnaderna måste emellertid
sökas inom bidragsförskottssystemet. Underhållsbidragsreglerna skall inte
bedömas i förhållande till hur de påverkar kostnader utifrånstatens deutan om
leder till rättvis och rimlig fördelning kostnaderna för barnets försörjningen av
mellan föräldrarna. Man bör alltså, enligt utredningens mening, inte fråga efter
vilka konsekvenser metoden för beräkning underhållsbidrag får för detav
allmännas kostnader. Inte heller detär relevant fråga hur beräkningsmetodenatt
slår för olika föräldrar. Syftet inteär uppnå någongrupper speciellav att
fördelningsprofil eller föräldrar i vissa inkomstgrupperatt skall vinna/förlora

reformen.på Relativt innebär det ekonomiskstörresett belastning för för-en
äldrar med låga inkomster ha barn för föräldrarän medatt goda inkomster.
Denna principiella orättvisa gäller föräven föräldrar inte lever tillsammanssom
med sina barn. Utgångspunkten barnets behovär för sin försörjning.av pengar
Frågan hur föräldrarnaär sinsemellan skall del i dessa kostnader; hurta en
rättvis Ävenfördelning försörjningsansvaret uppnås. här måste skiljaav man
mellan föräldrarnas underhållsskyldighet och det allmännas stöd. Att det all-
männa barnets försörjning innebärtryggar inte heller bestäm-näratt man man

underhållsskyldigheten bör generös den bidragsansvarige.mer Barnetsmotvara
försörjning åvilar i första hand föräldrarna. En generositet den bi-gentemot
dragsansvarige vid beräkningen underhållsbidrag leder också till principiellaav
orättvisor mellan olika familjer. I kärnfamilj kantyper inte få någonav en man
förmån motsvarande bidragsförskottet familjenäven har det dåligt ekono-om
miskt.

Det kan inte kommagärna i fråga i FB eller i civilrättslig lagstift-att annan
ning detaljerade för hur underhållsbidrag skall bestämmasge i enskildanormer
fall. Vägledande för tillämpningen får därför i framtiden, liksom hittills, bli de
principer kommer utarbetas i rättspraxis.attsom

Något hinder intemöter RFV meddelar allmänna rådmot för försäkrings-att
kassorna i frågor gäller underhållsbidrag angående försäkringskassornassom
medverkan vid avtal underhållsbidrag kapitel 7. De nuvarande allmännaom se
råden underhållsbidrag till barn från Socialstyrelsen har fåttom mycketett stort
genomslag i praktiken. De allmänna råden är ägnade främja enhetligatt en
tillämpning reglerna på området. Man bör emellertid hålla i minnetav deatt
allmänna råden endast är generella rekommendationer tillämpningen ochom

hur kan eller bör handla i visst hänseende.anger De allmänna rådenman är
emellertid inte bindande sig för myndigheter eller enskilda. Avsiktenvare är
inte heller skall använda de allmännaatt råden i stället för de författningarman
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Ävenfinns i form förarbeten,området. rättskällor rättspraxis ochpå avsom
doktrin behöver ofta för lösa uppkommande frågor.användas att

8.7.4 Nettokvotdelningsmetoden; förmetod atten

underhållsbidragetsberäkna storlek

Sammanfattning avsnitt: den s.k. nettokvotdelningsmetoden fårdetta Iav man
storleken underhållsbidraget fördela kostnaderna för barnetfram attav genom

föräldrarna relation till storleken deras nettoinkomster. Häreftermellan i av
detkontrolleras förälder har kvar medel till försörjning. Omvarje sinatt egen

bidrags-underhdllsbidrag kommit fram till denpreliminära såär ston attman
får kvar tillräckligt med till försörjningansvarige inte sin måstepengar egen

den andel barnetsunderhällsbidraget minskas. kan ocksåDet så att avvara
kostnader boföräldern skall för enligt den preliminära beräkningen blirstasom

boföräldern fär kvar tillräckligt med till den försörj-inteså stor att pengar egna
bidragsansvarige får då, han eller hon har rád med det, betalaDenningen. om

till barnet.mer

8.7.4.1 Allmänt metodenom

letoden inom FBzs ramarryms
skall bestäm-grundläggande bestämmelserna i hur underhállsbidragFBDe om

självfallet för olika beräknaallmänt hållna och sättär attutrymmemas ger
nettokvotdelningsmetoden,underhällsbidrag. Utredningen bedömer den s.k.att

i Metoden hari det följande, inom de FB.tas som gesupp ryms ramarsom
m.fl. vid juridiska institutionen,i Sven-Erik Anderssonskisserats uppsatsen av

Örebro,Högskolan i höstterminen 1981.

förhållande till nettoinkomstördelning i
fördelas mellan för-Förslaget kostnaderna for barnets underhållgår ut att

nettoinkomst och inte i dag efter deras överskott.äldrarna efter deras resp. som
efter för vissa kostnader för inkom-nettoinkomst inkomsten avdragMed avses
för skatt.förvärvande och efter avdragstens

bostadskostnad brytsIarnets ut
i princip i dag. Förunderhâllsbehov uppskattas sättBarnets samma som

hos förbehålla signärvarande får i allmänhet den förälder barnet borsom
Eftersom boföräldernsbostadskostnaden för både del och barnets del.egen

bidragsansvarige regel indirekt deldärigenom minskar får denöverskott tasom
nettokvotdelnings-Eftersom proportioneringen ii bostadskostnader.barnets

lösning imetoden innan olika utgiftsposter beaktats skulle sådansker netto-en
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kvotdelningsmetoden tillleda boföräldern regel fick för hela bo-ståatt som
stadskostnaden för sig självbåde och barnet. En sådan lösning kan inte för-
ordas. rättvist resultat skall den merutgift fårFör uppnås måste barnetatt ett

medföra skiljas och läggas till barnets kostnadsbelopp. gengäld fårIutanses
boföräldern tillgodoräkna sig lägre bostadskostnad.en

Barnets schablonbelopp höjs
Utredningen föreslår vidare schablonbeloppen för barnens behov skall höjasatt

jämfört med i dag.något

Spärregel
Underhållsskyldigheten inte ovillkorlig. bidragsansvarige därförDen måsteär
förbehållas medel till sin försörjning. spärregel föreslås därför. Spärr-Enegen
regeln skall emellertid aktualiseras först i sista hand; det klartstårnär att
underhållsskyldigheten inkräktar förälderns behov. Inkräktar det preli-på egna
minärt framräknade underhållsbidraget belopp bidragsansvarigedet densom
får förbehålla sig underhållsbidraget till lägre belopp detmåste sättas änett som
framräknats preliminärt. kan emellertid också inträffa det boföräldernDet äratt

inte har förmåga för den del underhållsansvaret lagtsstå påattsom av som
honom eller henne. i sådana fall den bidragsansvarige ytterligare förmågaHar
bör underhållsbidraget höjas.

Formeln skulle då få följande utseende.

bidragsansvariges nettoinkomstden
behov underhållsbidragetBarnets x

föräldrarnas sammanlagda nettoinkomster

Om exempelvis visst barns behov beräknas till 800 kr, den bidragsansva-1ett
riges nettoinkomst till 20 000 kr i månaden och boförälderns nettoinkomst till
10 000 kr i månaden skulle alltså det preliminära underhållsbidraget bli

20000
1800x 1200kr

20000+ 10000

Underhållsbidraget givetvis inte inkräkta belopp bidragsan-får det densom
intesvarige får behålla för sin försörjning. ske i ovanståendeDetta antasegen
för den del under-exempel. Vidare boföräldern i exemplet kunna ståantas av

600 lagts honom eller henne. Spärregeln aktualiserashållsansvaret, kr, som
då inte.

fall skulle föreslagna metoden få följande resultat.I enkelt denett
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normalbehovBarnets 2 347 kr
bostadskostnad 600 kr+

barnbidrag 750 kr-
från föräldrarnabehov underhåll 2 197 krBarnets av

BofUha

Månadsinkomst 18 000 16 500
skatteavdrag 486 8115 4-

Nettoinkomst 12 514 11 689

behov fördelas sedan proportionellt mellan föräldrarna efter nettoin-Barnets
komsterna.

12514
2197x 1136kre

12 11689514 +

Underhållsbidraget kan alltså i detta fall preliminärt beräknas till 136 kr i1
månaden. Boföräldern skjuter till dvs. 1 061 kr.resten,

fördelningenNär gjorts kontrolleras med hjälp spärregeln det preliminä-attav
underhållsbidraget inte inkräktar bidragsansvariges förbehållsbelopp.denra

Nettoinkomst 12 514 kr
bostadskostnad 3 100 kr-
förbehållsbelopp för övriga levnadskostnader-
se avsnitt 8.7.5.2 3124 kr

Överskott 5 102 kr

bidragsansvarige kan alltså betala det framräknade underhållsbidragetDen och
får ändå behålla vad eller honhan behöver för levnadskostnader.änmer egna

preliminärt beräknade underhållsbidragetDet behöver då inte minskas.
Härefter kontrolleras boförälderns betalningsförmåga.

Nettoinkomst 11 689 kr
bostadskostnad egen del 2 450 kr-
förbehållsbelopp för övriga levnadskostnader 312 kr4-

Överskott 9274 kr

Även boföräldern kan betala sin andel underhållet. bidragsansvarigeDenav
intebehöver då del boföräldernsnågonöverta av ansvar.

s.k. nettokvotdelningsmetoden har fleraDen fördelar jämfört med dagens
metod.
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fördelasi bygger underhållsansvaret eftermetod används dagDen attsom
minskar överskottet.föräldrarnas överskott. högt förbehåll Enstorleken på Ett

minskar alltså föräldern ökar sinaförälders andel underhållsansvaret omav
i till förbehållet ökar i värde.förbehåll. förhållande leder sinDetta tur att

utgifterbidragsansvarige medges särskilt förbehåll för vissaExempel: Den ett
800 kr i månaden.med

till särskilda förbehållet 1 500 krefter hänsyn tagits detUhazs överskott att

Bofzs överskott 900 kr

behov 1 597 krBarnets

bidragsansvarige skall då betalaDen

1500
e--998kr1597x
1500+900

bidragsan-särskilda kostnaden inte ligger denOm förbehåll för dennågot görs
svariges andel på

2300
------l148kr1597x
2300+900

bidragsansvari-150 Om denalternativen alltså kr.Skillnaden mellan de båda är
skall betalaunderhållsbidrag han eller honbeviljas förbehållet reduceras detge
enligt prin-inte ändrats barnet150 Eftersom barnets behov har måstemed kr.

andel under-från boföräldern. Boföräldernsciperna i få dessa 150 krFB av
bidragsansvariges andel minskar.denhållet ökar alltså när

föräldernfall. förbehåll för deneffekt inte önskvärd i detta EttDenna är ena
ytterligare iföräldern automatiskt betungasinte leda till den andrabör att

förefaller märkligt boföräldern "skall medunderhållshänseende. Det att vara
självbidragsansvarige har, denne kandenoch betala" kostnad trots atten som

tillräckligt medförälder har medelvice Så längeför kostnaden ochstå versa. en
sigfå förbehålla kost-han eller hon börtill utgiftersådana attansersom man

Så sker inteunderhållet till barnet.utgifterna intenaderna för, bör gå överut
nettokvotdelningsmetoden.använderheller manom

exemplet inte ha in-privata skulden inettokvotdelningsmetoden skulle denI
eller hon,bidragsansvariges skyldigheter, eftersom hankräktat den trots

underhållsbidrag 1 148 kr ibetala påalltjämt har förmågaskulden, att ett
månaden.

till överkompensation.metod dessutomSom tidigare leder dagensantytts en
förbehållfår 800 kr i särskilti exemplet såOm den bidragsansvarige ovan

utgiftenden särskildabetalainnebär det han eller hon har dessa attatt pengar
tillvid formelbearbetningendessutommed. Förbehållet leder emellertid att--
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det underhållsbidrag skall betalas minskar med 150 kr. praktikenI harsom
alltså den bidragsansvarige fått 800 kr 150 kr använda för den särskilda+ att
utgiften på 800 kr. Förbehållsbeloppet har fått ökat värde den sänk-ett genom
ning underhållsbidraget det leder till. Denna effekt knappast önskvärd.ärav

Även ökning bostadskostnaden leder i dag till överkompensa-t.ex.en av en
tion.

Exempel:

bidragsansvarigesDen bostadskostnad till 3 kr iuppgår 175 månaden.
Uhazs överskott 1 700 kr
Bof:s överskott 900 kr

behov 113Barnets l kr

ÖkarbidragsansvarigeDen skall då betala underhållsbidrag 728 kr. denett
bidragsansvariges bostadskostnader till 3 975 kr, dvs. med 800 kr i månaden,
sjunker överskottet till 900 kr och underhållsbidraget till 557 kr i månaden. Det
ökade förbehållet för bostadskostnader innebär den bidragsansvarige fåratt
behålla 3 975 kr i månaden till täckande sina bostadskostnader. Han ellerav

fårhon emellertid dessutom sänkning underhållsbidraget med kr171en av per
Ävenmånad. denna effekt bortfaller nettokvotdelningsmetoden används.om

Nettokvotdelningsmetoden har också den fördelen den, den byggeratt trots att
kvotdelning, minskarpå det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan för-en

åldrarna.

Exempel.-

Uhazs överskott: 1 500 kr
Bofzs överskott: 2 800 kr

behov: 800Barnets 1 kr

bidragsansvarigeDen skulle under dessa förutsättningar i dag få betala ett
underhållsbidrag 628 kr i månaden.

Antag boföräldern i exemplet byter bostad och får bostadskostnadatt en som
800 kr högre. dagI skulle detta leda tillär hans eller hennes överskott sjönkatt

till 2 000 kr tilloch den bidragsansvarige fick betala högre underhålls-att ett
bidrag 771 kr/månad. I nettokvotdelningsmetoden får den bidragsansvarige i
princip om inte spärregeln föranleder något annat alltjämt betala samma
underhållsbidrag tidigare 628 kr/månad.som

mindreDetta beroende leder tillockså förälder för få rådatt t.ex. atten som,
bil,med väljer bostad med lägre hyra fårregel behålla de inbespara-en en som

de medlen. dag fårI sådan disposition i allmänhet till följd underhålls-atten
bidraget ökar och det kanske inte blir några till bilen.över Utrymmetatt pengar
för åtgärder påverka den situationen kan alltså blisägasatt genom egna egna
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i metod.i nettokvotdelningsmetoden dagensännågot större
fördelningentyngpunkten vidnettokvotdelningsmetoden läggers.k.Den av

medan i dag tillämpa-inkomster, denmellan föräldrarna derasbarnets behov
tyngdpunkten föräldrarnasläggametoden tillspetsat kan påde något sägas--

förbehåll.
fördet viktigtutredningen tidigare harSom är systemet utrymmesagt att ger

itill omständigheterna detnyanserad bedömning med hänsynallsidig ochen
med hjälp nettokvot-underhållsbidrag räknats framenskilda fallet. Det avsom

kontrollerasgäller i dag,skall därför, i likhet med vaddelningsmetoden som
korrigeras.skälighetsbedömning vid behovochallmängenom en

inkomstBeräkning föräldrarnas8.7.4.2 av

förmåga.och efter sinbidra till barnets underhållFöräldrarna skall var en
efter faktiska ekonomiskabedömas defrågan förmågan skallVad gäller om

utredningensförvärvsförmågan innebärefter verkligaförhållandena eller den
ändringen beståri Den väsentligaändringar jämfört med dag.förslag inte några

fördelas föräldrarna i för-behov mellanutredningen föreslår barnetsi attatt
förhållande till deras överskott.och inte inettoinkomsterhållande till deras

vissa frågor.syfteUtredningen vill i förtydligande ta upp
ligger till handsförvärvsinkomsterna detberäkningen näraVad angår attav

gäller inkomstbeskattning-förtill de grundermöjligt anslutalångtså somsom
begreppssynpunkt kontrollsynpunkt.frånfrånfördel såvälDetta är somen. en

underhållsskyldigheten liksombestämmandeinnebär vidDetta att avman -
också till andraersättningtill kontantinte bör hänsyni dag bara utanta-

allt förmånernatjänsten, i den månförälder i ärförmåner tillutgårsom en
skattepliktiga.

har änstekörning,omfattandei sina yrkenBidragsansvariga föräldrar ensom
kontaktattillfällenoch harhandelsresande flerasåsom resemontörer, vid ut-

jämställasfri bil inte kanhävdat förmån fri eller delvisredningen och att av
Utredningen harbestäms.ersättning underhållsbidrag tillmed kontant när barn

naturligtrimligt ochsynpunkter. Samtidigt detviss förståelse för dessa är atten
underhållsskyldigheten.olika förmåner inverkalåta på

underhålls-iviss försiktighet påkalladkan närallmäntRent sägas äratt man
samband med anställningförmåner itillsammanhang hänsyntar m.m.som

förmånen med kontantaersättning.i form kontant Jämställslämnas änannan
förhållande till denbetungande iofta alltförblir underhållsskyldighetenmedel

inkomstintetill någonbetalningsförmågan. Hänsyn förmånenverkliga att ger
videnskilt fall denvarjeefter omständigheterna ii reda bör allt taspengar

gällandeintejämför Socialstyrelsens längreskälighetsbedömningenslutliga nu
jämställas medförmånen inte skall17/87. villkor förmeddelandeblad Ett attnr

bytahon inte kanföräldern visar han ellerersättning börkontant att attvaraen
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Ärförmånen reda sådant byte inte möjligt bör vidut mot ettpengar. man
skälighetsbedömningen regel kontrollera den bidragsansvarige harsom om
kontanta medel kvar för sin försörjning sedan underhållsbidraget betalats.egen

Utredningen härefter tillövergår diskutera kostnaderna för intäkternasatt
förvärvande.

årsinkomstenNär beräknas bör hänsyn, liksom i dag, till vissa kostnadertas
intäktensför förvärvande. Vad gäller intäkt tjänst gäller i skattesammanhangav

från och med inkomståret 1993 avdrag i princip får för samtligagörasatt
kostnader kostnader för fullär görande tjänsten 33 § l ochattsom anse som av
2 kommunalskattelagen 1928:370 och anvisningarna till dessa bestäm-mom.
melser. Den begränsningen har emellertid gjorts avdrag for kostnader föratt

mellan bostad och arbetsplats i princip får tillendast den del kost-görasresor
naderna överstiger 6 000 kr och för övriga kostnader till den del de överstiger

0001 kr 33 § 2 kommunalskattelagen; SFS 1994:1855.mom.
liggerDet till hands också inära detta sammanhang ansluta till vadatt som
igäller skattesammanhang. Kostnaderna bör dras från intäkten innan skatte-av

avdraget beräknas. dettaPå hänsyn dels tillsätt kostnaden, dels till dentas
skattevinst erhålls kostnaden avdragsgill.ärattsom genom

förordade bedömningenDen innebär förälders alla kostnader för intäk-att en
förvärvande inte kommer beaktas hans eller hennesnär underhålls-ternas att

skyldighet bestäms. Detta dock delvisuppvägs det i det normalbelopp förattav
vanliga levnadskostnader förälder har förbehålla sigrätt enligtattsom en
utredningens förslag ingår belopp 355 kr månad för till ochett om per resor

arbetet.från
Utredningen vill vidare erinra kapitalavkastning detäven återstårattom som

hänsynsedan till skatteavdrag tagits bör med föräldrarnas nettoinkomstnärtas
beräknas. Vid den genomgång domar underhållsbidrag till barn ochav om
bidragsförskottsärenden utredningen har gjort, har kunnat konstateras attsom
kapitalinkomster aldrig finns med i beräkningen.nästan kan svårligenDetta i

fallalla bero föräldern faktiskt inte har några sådana inkomster.att
förenklingsskälAv bör här, i likhet med vad gäller i bostadsbidrags-man som

sammanhang, beakta inkomst kapital endast till den del inkomsten överstigerav
000 kr.2
Enligt förarbetena till 1979 års underhållsreform skulle vid beräkningen av

underhållsbidrag viss andel förmögenhet läggas till varje föräldersstörreav
nettoinkomst prop. 1978/79:12 105. Den praxisgenomgång ut-s. av som
redningen gjort och de kontakter med praktiker utredningen har haft vidger
handen det torde tämligen ovanligt frågan eventuella tillgångaratt attvara om
och värdet dempå till diskussion underhållsbidrag bestäms.närtasens upp

heltAtt bortse från förmögenheter skulle visserligen kunna innebära vissen
förenkling. kanDet också hävdas inte bör beakta omständigheteratt man som

svårkontrollerade, vilketär ofta fallet förmögenhetstillgångar.med Ocksåär
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förmögenhetsskatt i dag andraförmögenheter fria från beaktas påär om-som
och vid beräkning dagsbotsbelopp.råden, i rättshjälpssammanhang Dett.ex. av

underhålla sitt barn faktisktnaturligtvis förälders förmågasåär att rentatt en
föräldern har förmögenhet åtminstone den uppgår tillpåverkas omav om en -

viss storlek. finns knappast skäl saken påDet något sätt näratt annatse manen
betala. Disponerarskall bedöma hur höga underhållsbidrag föräldrarna skall en

bedömningen dennaförälder ansenlig förmögenhet bör detta påverka aven
förälders underhållsförmåga liksom barnets till standardtillägg.rätt

nettoförmögenheten för den skall beaktas kan knappastbörHur stor attvara
underhållsskyldighetengenerellt. förmögenhet skall inverka påFör attanges

nettoförmögenheter minstenligt utredningens mening sigbör det röra om
vadmöjligt ansluta till400 000 kr. Vid värderingen bör så långt somman som

beträffande statlig förmögenhetsskatt.gäller
naturligtvis till förmö-Vid förmögenheten hänsynbestämmandet måste tasav

förmögenhetstillgångar inte beaktas.genhetens alla börart;
bortse från förmögenhet bestårNormalt bör här permanentt.ex. avsomman

iprivatbostadsfastighet §för föräldern i form sådan 5bostad som avsesav
bostadsrättsförening.andel i bostads- eller Intekommunalskattelagen eller av

rekom-hänför sig till sådana tillgångar. Denheller bör beakta skulder somman
dagsbotssam-gäller i rättshjälps- och imenderade ordningen vadmotsvarar som
nettotillgånganledning beaktamanhang. vissa fall kan det dock finnasI ävenatt

uppenbarligenfallet bostadeni form permanentbostad. Så kan vara om av-av
boendestandard.normalviker från vad kan sägas motsvara ensom

behövs för för-utrustningheller bör arbetsredskap ellerInte t.ex. annan som
försörjning beaktas.älderns

förmögenheteventuellberäknade nettoinkomsten skall påverkasdenHur av
fallvarje enskilt bak-igenerellt. Frågan måstesvårt prövasär motatt ange

riktmärkei övrigt. Somomständigheternagrund förmögenhetens och ettartav
nettoinkomsten för ökas medemellertid vilja föreslå åretskulle utredningen att

nettoinkomstenligger 400 000 kr och25 000 nettoförmögenheten påkr attom
25000-tal kr ökas med 000 kr.för varje ytterligare fullt 200för året

rimligt barnetinte här.nettoskuldbörda föreslås Det ärbeaktandeNågot attav
nettoskuldsättning börförälder kan ha. Eventuellfår del den förmögenhetav en

amorteringarBeträffande ochprincip inte barnet.däremot i räntoröverut
8.7.5.2.i avsnitthänvisas till vadolika skulder sägspå som

bidrags-de ensamstående1991 hade 4,1kan här årDet nämnas procentatt av
nettoförmö-taxeradensamstående boföräldrar3,3ansvariga och procent enav

1994.400 000 krvilket ungefär år366 000 krgenhet översteg motsvararsom
bidragsansvariga ochsammanboendebåde ensamstående ochSer tillman

Observeras bör4,6motsvarande siffror 5,5boföräldrar blir procent.resp.
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alltsåfamiljevariabel. Deti SCB:s statistik ärdock förmögenhet äratt en
inte den enskildes.familjens förmögenhet redovisas,som

givetvis bedömasföräldrarnas underhållsförmåga skall på sätt.Båda samma

levnadskostnaderFörbehållsbeloppet för8.7.5 egna
bostadskostnadenutom

Även nettokvotdelningsmetod-med den s.k.avsnitt:Sammanfattning dettaav
skall få behållanormaltvad förälderkrävs det bestämmer settatt man enen

detvilkabör ochdetta beloppden försörjningen. Hurför posterstort varaegna
enligt FBarförbehállsbeloppetdaginnefatta diskuteras detta avsnitt. Ibör i

förbehålletframtiden få sigbörEnsamstående föräldrar i520 kr månaden.3 i
förbehåll min-särskildamöjligheterna tillbelopp. Samtidigt börhögreett s.

skas.

förhåller sig tilli deti FB dag; hur8.7.5.1 Normalbeloppet
intentionerlagstiftarens

förbehållaunderhållsbidraget bestäms§ får förälderEnligt 7 kap. 3 FB nären
120tillnormalfallet uppgårilevnadskostnaderbelopp försig ett somegna
och35 200 krbasbeloppet1994för räknat. För årbasbeloppet år ärprocent av

bostadskostnad tillkommer.månad. Skälig520 krnormalbeloppet alltså 3 per
kläder,föromfattar kostnaderlevnadskostnaderförNormalbeloppet mat,egna

försäkringsav-tidningar,TV-avgift,telefon,elektricitet,hygien,tvätt, gas,
sjukvårdochutgifter för hälso-normalafackföreningsavgifter, samtgifter,

1978/79:l2 99.arbetet prop.till och frånförkostnader s.resor
deoch harkostnadsposterdessasammanställning överbilaga 2 har gjortsI en

från bl.a.hämtatskostnaderna harUppgifterbasbeloppet.i relation tillsatts om
1994.pengarna" för år"KollbroschyrKonsumentverkets

alltidintebasbeloppet120visarSammanställningen procentatt numeraav
borde ingåreform ansåg1979 årssamband medlagstiftaren itill deträcker som

ensamstående Iföräldern är ut-gällerDettanormalbeloppet.i man.enom
hemmamåltideralla ätsförutsattsdå dessutomberäkningar harredningens att

livsmedel medförkostnadenUtelunch ökarlunch.med tillmatlådaeller tasatt
kr.omkring 48kostarlunchenmånadkr700 omper

124,5månad651 kr31994 ha behövtskulle årensamståendeEn perman
ingå ikostnadertäcka deförbasbeloppgällande att avsessomprocent av

normalbeloppet.
115,3kr3 381behöverHonklarar sig bättre.kvinnaensamståendeEn

kostnaderna.aktuellaklara debasbeloppet för attprocent av
deklararsjälvförsörjer sigmake/samboföräldersammanboendeEn vars
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kostnader ingå i normalbeloppet bra med hänsyn till hushållskost-attsom avses
naderna kan delas och på grund "stordriftsfördelarna". En sammanboendeav
förälder skulle 1994år ha behövt 2 987 kr månad hälften 203,7 procentper av

basbeloppet för täcka de kostnader ingå i normalbeloppet.attav som avses
Att vidareär det i FB:s normalbelopp inte ingår några kostnader förnotera att

möbler, husgeråd, TV och radio eller lek och fritid. Dessa ingår i Kon-poster
sumentverkets levnadskostnadsberäkningar. Om de nämnda skulleposterna
läggas till FB:s normalbelopp skulle ensamstående behöva 3014 kr ien man
månaden, dvs. 800 kr inästan dag, ochän ensamstående kvinna skullemer en

Åbehöva 0314 kr i månaden 146,6 137,4 basbeloppet.procentresp. av
andra sidan i dag inte hela den bidragsansvariges överskott i anspråktas för
underhållsbidrag, han eller hon får i allmänhet behålla minst 300 kr iutan
månaden förbehållsbeloppen.utöver Någon motsvarande lättnad kommer inte
boföräldrarna till del.

När de bestämmelser infördes i dag gäller för hur underhållsbidrag tillsom
barn skall bestämmas vid 1979 års underhållsreform låg normalbeloppet- -

beloppenöver för existensminimum i lagstiftning och de dåvarandeöverannan
socialhjälpsnivåerna. I förarbetena fästes vikt vid underhållsbidrag i allmän-att
het under flerautgår år. Det ansågs den bakgrunden knappast rimligtmot att
tillåta från den bidragsansvarige innebar han eller honett uttag underattsom

längre tid skulle tvingas leva existensminimum.på Följden kunde, påpekadesen
det, lätt bli arbetslusten hämmades och förhållandet till barnet skadaatt att tog
SOU 1977:37 171 och 1978/79:12 97.s. prop. s.

Det kan bakgrund dessa uttalanden intresse hurmot påattav vara av se nor-
malbeloppet i FB i dag förhåller sig till de nämnda nivåerna. Vid skatteomlägg-
ningen 1991 slopades emellertid begreppet existensminimum prop. 1989/90:
110. Nu bör i stället ledning hämtas från vad gäller förbehållsbeloppsom om
vid införsel.

Det belopp ensamstående förälder i allmänhet får förbehålla sig närsom en
underhållsbidrag bestäms överstiger Socialstyrelsens vägledande förnorm
socialbidrag socialbidragsnormen för ensamstående med drygt ellertre procent
117 kr i månaden. Jämförelsen mellan de olika nivåerna haltar dock eftersom

inte innefattar Kostnader för arbetsresor och fackför-poster.normerna samma
eningsavgifter i princip ingå i FB:s normalbelopp och i skälig levnads-anses en
nivå enligt socialtjänstlagen. Kostnaderna ingår dock inte i Socialstyrelsens

socialnämnderna förutsätts hänsyn till dessa vid prövningenutan tanorm av
varje enskilt ärende socialbidrag. Läggs dessa kostnader här uppskattadeom
till 355 190 kr i månaden till socialbidragsnormen understiger normalbe-resp.
loppet enligt socialbidragsnivånFB för ensamstående med 428 ikr månaden.

En jämförelse med förbehållsbeloppet vid införsel visar FB:s normalbeloppatt
understiger förbehållsbeloppet vid införsel med 61 kr förmånadper en ensam-
stående. FB:s normalbelopp skall till skillnad från de exekutionsrättsliga-
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hänsynför normala arbetsresor. Tarkostnaderinnefattabeloppen även man-
416 kr i månaden.blir skillnadenför arbetsresortill kostnaderäven

för andra levnadskost-normalbeloppenSammanfattningsvis kan konstateras att
i förarbe-förutsattesnivåligger under denbostadskostnader i dagnader än som

reform.till 1979 årstena

underhållförnormalbeloppet8.7.5.2 Vilka bör egetposter
det varabörinnefatta och hur stort

nivåinnehåll ochNormalbeloppets

nettokvotdelningsmetodenden s.k.det medtidigare krävs attSom ävensagts
försörj-behålla för dennormalt börvad förälderbestämmer sett egnaenman

hurinnefatta ochframdeles börnormalbeloppdettaningen. Vilka stortposter
avsnitt.i dettabör diskuterasbeloppet vara

inte endastförbehållsbeloppenstorlekenbörjan anmärkaskan tillDet att aven
föräldrar-boförälderns. Närekonomibidragsansvariges ävenpåverkar den utan
såväl dennämligenfårbarnet bestämsunderhållsskyldighetinbördes motnas

stipuleradesig detillgodoräknaregelboföräldernbidragsansvarige somsom
förbehållsbeloppen.

detvilka behovnormalbeloppet;ibör ingåfråga vilkaförstaEn är poster som
skall täcka.anses

flera be-under årskall utgåi allmänhetunderhållsbidraghänsyn tillMed att
levnadskostnad-förnormalbeloppetrimligtdetutredningendömer att egnasom

fritid"."lek ochradio" ochhusgeråd, TV,"möbler,innefattaräven posternaer
i Konsu-omfatta budgetposterdåNormalbeloppet skulle tas uppsomsamma

sjukvård","hälso- ochutgiftsposternakostnadsberäkningarmentverkets samt
"arbetsresor"."fackföreningsavgifter" och

börnivå detvilkenbör pånormalbeloppetdå hurfrågaNästa är stort vara;
läggas.

inte läggs påbestämsde normalbeloppviktnaturligtvisDet är enatt somav
möjligheterreellaföräldernbidragsansvariga attdenalltför låg nivå utan ger

Underhållsbidragbetala.skyldighonellerunderhållsbidrag han ärbetala det att
bidragsansvarige bör hadenochföljd årunderbetalasi allmänhetskall aven

Samtidigt börnivå.skäligsammanhangi dettaleva pårimlig chans enatt enen
tillsammansleverföräldrarframförförälder intebidragsansvarig somgynnas

missgynnas.hellerintemenmed sina barn
olikamellanjämförelservid dekommit framvadtill normerMed hänsyn som

normalbeloppetgällandei dagdetutredningeni avsnitt 8.3gjorts attansersom
fallvissaiärsänkas. Tvärtomi inte kanlevnadskostnader FB enför egna
Social-bl.a.förordatsocksåmotiverad. harDettanormalbeloppethöjning avav

betänkan-Ensamförälderkommitténssåvälremissvari styrelsens överstyrelsen
föreslogsbasbelopp1,4barnoch derasEnsamföräldrarnaSOU 1983:51de
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1987 års underhållsbidragskommittés betänkande SOU 1990:8 Samhälls-som
stöd till underhållsbidragsberättigade barn.

Normalbeloppet bör enligt utredningens mening inte heller ligga under de
nivåer tillämpasnormalt vid löneexekution eller under socialbidragsnivån.som

inteDet rimligtär ställa strängare ekonomiska kravatt på förälder nären
underhållsbidraget bestäms vadän gäller vid indrivning. Respekten försom

kan minska de kronofogdemyndigheternasystemet tillämpar vidom normer
indrivning är degenerösa än tillämpas underhållsbidragetnärmera normer som
bestäms och FB:s krav skulle isträngare fallmånga bli slag i luften.ett

En fråga normalbeloppet iär FB bör överstiga de nämnda nivåernaannan om
eller inte. Vilken standard hos bidragsansvarig förälder bör tillåtas gåen m.a.o.
före barnets underhåll. den bidragsansvarigaFör föräldern har förbehållsbe-
loppet den funktionen det underhållsbidrag han eller hon skall betala inteatt
får inkräkta på detta belopp. Innan föräldern skyldigär betala underhålls-att

Ävenbidrag måste han eller hon ha medel till sin försörjning. boföräldernegen
har emellertid tillgodoräknarätt sig förbehållsbelopp för levnadskost-att egna
nader föräldrarnas inbördesnär underhållsskyldighet barnet bestäms. Skullemot
de kostnader för barnet enligt den preliminära beräkningen faller boför-som
åldern inkräkta denna förälders förbehållsbelopp får den bidragsansvariga
föräldern på sig andelstörre barnets kostnaderta han eller hon haren av om
förmåga det. Hargöra den bidragsansvarige inte förmågaatt detgöra fåratt
boföräldern klara sin och barnets försörjning ändå. Någon förmån motsvarande
bidragstörskottet inte förutgår täcka boförälderns bristande förmågaatt att
underhålla barnet.

Socialtjänstkommittén bedömer i sin SOU 1994:46 Sambandetrapport
mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag 760 000 hushållatt
dvs. 16 alla hushåll 1993år hade disponibel inkomstprocent lågav en som
under Socialstyrelsens rekommenderade socialbidragsnorm; därav 49 000
ensamförälderhushåll, 100 000 pensionärshushåll 90och 000 hushåll bestående

sammanboende med barn. Många hushåll måste alltså i dag klara sin försörj-av
ning på lägre standard denän beräkningen underhållsbidrag utgåren som av
från. Mot den bakgrunden det rimligtär fråga sig bidragsansvarigaatt om
föräldrar bör ha förbehållarätt sig högre standard innan de behöveratt en
betala underhållsbidrag.

Utredningen normalbeloppet i börFB överstiga de nivåer till-attanser som
lämpas vid löneexekution och i socialbidragssammanhang. Enligt utredningens
mening har de skäl anfördes ñr sådan ordning vid 1979 reformårssom en
fortfarande bärkraft. Motivationen till fortsatt arbete kanöppet förväntas öka

nivån på normalbeloppen enligt FB högresätts vad iän gäller dessaom som
sammanhang, där schablonerna främst avsedda för förhållandenär av mer
tillfällig karaktär.

Frågan då vilkenär på nivå det normalbeloppet bör Det förutsättssättas.nya
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i det följande "möbler, husgeråd, radio, TV" "lek/fritid" skallatt posterna samt
räknas till de vanliga levnadskostnaderna och ingå i normalbeloppet.

normalbeloppets storlek bedömas i belysning under-Frågan måste attom av
hållsbidragets föräldrarnas ekonomistorlek regel påverkar under långsom en
följd skäl för normalbelopp. skäl förår. Detta Ettär generösaett annatav

belopp det då lättare till ordning fastaremedgenerösa är är gå överatt att en
vilketschabloner, nödvändigt har målsättningen förenkla be-är attom man

räkningsmetoden.
Utredningen Konsumentverkets beräkningar bör ligga till grund förattanser

skallfastställande nivån det normalbelopp för levnadskostnaderav egna som
vid bestämmande underhållsbidrag. Utgifter för normal hälso- ochgälla av

densjukvård bör alltjämt ingå i normalbeloppet och då lämpligen motsvara
för socialbidragsnormen. Normalbe-kostnad läkar- och tandvård itassom upp

enligt liksom hittills, omfatta fackföreningsavgifter ochloppet FB bör också,
normala kostnader för till och från arbetet.resor

förNormalbeloppet för levnadskostnader exkl. bostad skulle då en en-egna
till 312 1994 147 basbelopp-samstående kr månad åruppgå 4 procentper av

Enligt mening framstår denna nivå väl awägd.et. utredningens som
garantier för föräl-sådan nivå skulle enligt utredningens uppfattningEn attge

tillförsälcras i sammanhang skälig levnadsnivå under den tiddern dettaen som
eller hon skall betala underhållsbidrag.han

från anses ingå kostnader förnormalbeloppet skulle då -till skillnad i dagI -
fritid möbler, husgeråd, och radio. Denbudgetposterna lek och TVsamt av

innebär den bidrags-Socialstyrelsen rekommenderade reduceringsregeln attsom
förbehållsbeloppenansvarige i behålla minst 300 krallmänhet bör utöver

faktum dessa intedå kunna nämligen bl.a. detbör slopas. Det är att poster
i har föranlett Socialstyrelsen rekommenderaingår normalbeloppet att attsom

till underhållsbidrag Allmänna råd 1989:6inte hela överskottet i anspråktas
1978/79:LU9 56. höjning69; dock Lagutskottets betänkande Ens. avs. se

iframstår dessutom bättre lösning denförbehållsbeloppets storlek änsom en
reduceringsregeln.dag använda

rekommen-Reduceringsregeln motiveras kostnader för Denumgänge.även av
underhållsbidraget till lägrederade reduktionen alltså innebär sätts ettattsom-

bidragsansvarigesvad skulle ha varit fallet för denbelopp än attsom annars
underhållsbidrag kommer emellertidhela överskott inte skall i anspråk förtas -

blint".de föräldrar till del inte med sina barn. "slår alltsåumgås Denäven som
reduktionen föreSer till de privaträttsliga reglerna tillåts dessutom gåman

bidragsansvarige skallgrundbehov och kläder. denbarnets Förmat attav
minskar detbehålla medel de i angivna förbehållsbeloppenFButöver man
knappast rimligt.underhållsbidrag han eller hon skall betala till barnet. Detta är

och den bidragsansvariga föräldernunderlätta mellan barnetFör umgängetatt
umgängesavdragföreslår utredningen flexiblare dagens vad gälleränett system
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kapitel 12. Utredningen föreslår också de resekostnader kanatt som upp-
komma i samband med skall delas föräldrarnaumgänge mellan kapitel 11. För
de föräldrar inte har några helst möjligheter bekosta medumgängetattsom som
barnet återstår möjligheten till bidrag enligt socialtjänstlagen.

deFör ekonomiskt ställda bidragsansvarigasämst de endast får behållasom-
det stipulerade normalbeloppet eller därövernågot sedan barnet fått sitt under-
håll skulle höjning normalbeloppet innebära lättnad. de bidrags-Fören av en-
ansvariga föräldrar har det bättre ställt ekonomiskt innebär höjningensom av
normalbeloppet i allmänhet inte ändring.någon Inte heller innebär höjningen av
normalbeloppet förbättringnågon för bidragsansvarigade föräldrar inte harsom
förmåga underhålla sina barn; de inte skyldiga betalaär något under-att att
hållsbidrag och påverkas därför inte förslaget.av

Även för de ställda boföräldrarnasämst kan höjningen normalbeloppetav
medföra lättnad. Skulle de kostnader för barnet vid den preliminäraen som
beräkningen lagts boföräldernpå inkräkta på hans eller hennes förbehållsbelopp
får den bidragsansvarige sigpå andel försörjningsansvaretstörreta en av om
han eller hon har förmåga det.göraatt

Det normalbelopp på 4 312 kr månad utredningen föreslår främsttarper som
sikte på ensamstående föräldrar. För föräldrarsammanboende ärpartnervars
självförsörjande denna nivå överkompensation. Förutsätts ståpartnernger en
för hälften hushållets kostnader skulle skäligt normalbelopp förettav en sam-
manboende förälder ligga omkringpå 120 basbeloppet hälftenprocent av av
238,4 bilaga tabell 2. Med 1994 siffrorårs skulle skäligtprocent; ettse
normalbelopp för sammanboende förälder alltså bli 3 520 kr i månaden.en

Starka skäl talar för normalbeloppet för levnadskostnader böratt egna vara
olika beroende föräldernpå ensamståendeär eller sammanboende medom en
självförsörjande innebär inteDetta låter delta ipartner. att partnerman en ny
underhållet barnet endast låter förälderns förbättradeutan attav man egen
ekonomiska situation utslag underhållsbidragetspå storlek.ge

finnsDet naturligtvis flera invändningar sådan differentiering. En ärmot en
underhållsbidraget snabbt kan bli inaktuellt. En regeln kan ledaäratt attannan

till tvister huruvida sammanboende föreligger eller inte. Detta innebär bl.a.om
med differentierade normalbelopp kräver omfattandeatt ett system en mera

administration med enhetligaän normalbelopp. Man måste dockett system
komma ihåg underhållsbidragen i dag, dvs. med enhetligaäven normalbe-att
lopp, ofta bör jämkas förälder flyttarnär med ellerpartneren samman en ny
vid uppbrott från förhållande. Då ändras ofta bostadskostnaderna ochett
kostnaderna för barnomsorg. Och sammanboende föreligger eller inte ärom en
fråga bl.a. försäkringskassorna ändå har i olika sammanhang,prövaattsom

i ärenden bidragsförskott och bostadsbidrag. Bärkraften dessat.ex. om av
invändningar kan alltså diskuteras. fall invändningarnaI bör tillbaka förståvart
de fördelar rättvisesynpunkt differentiering innebär.ur som en
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delvis knytasi detta sammanhangsammanboende börkretsenVad gäller av
sammanlevande makarMedbeträffande bostadsbidrag.vad gällertill soman

ellerde hartillsammans,och kvinnor leverjämställasalltsåbör män omsom
vidare, intebostadsbidrag jämställsgällerbarn. När dethafthar gemensamt om

levergifta med varandrakvinnaochvisas förskäl utan attannat, varasomman
adress.folkbokfördaoch påtillsammans är samma

Administrativtregeln.motsvarighet till denUtredningen föreslår inte någon
regel-definition i de bådahafördelarnaturligtvis innebäraskulle det att samma

svårligendockunderhållsbidrag kandet gäller bestämmaNär attsystemen. man
slag.presumtion detta Den avgräns-motbevisbarsig arbeta medtänka att aven

huvudsakiDen överensstämmervalts här alltsa något snävare.ning ärsom
tredje stycket3 §hemmamake 7 kap.beträffande s.k.f.n. gällermed vad som

7 kap. 5 §styvbarnunderhållsskyldigavilkabeträffandeFB och är motsom
bättredenockså den fördelenavgränsningen harvaldaFB. Den sta-att ger en

skulleavgränsningunderhållsbidrag; ävendomar och avtalbilitet somenom
skulle ledahaft barn tillsammanseller harinte harinnefatta sammanboende som

till förändringarmed hänsynjämkas oftareskulletill underhållsbidragenatt
bostadsbidragshandläggning tyder,frånerfarenheternafamil jesituationen. Bl.a.i

omflyttningenfått från ärutredningen har RFV, påuppgifterenligt attsom
stor.

överkompense-sammanboende kommerdelAvgränsningen innebär attatt en
ha ellertillsammansleveroch kvinnagällerDetta utan attt.ex. sommanras.

tillsammans.och syskon leverhaft barnha gemensamt som
kontrollsynpunkt.bevis- ochfråninnebär fördelavgränsning valtsDen ensom

sigtillgodoräknabör fåsärskilja de föräldrarAvgränsningen det lättgör att som
innebärtvister. Vidareundvikakanoch på så sättnormalbeloppetdet lägre man
tvingasinnebäraintegriteten det kanpersonligai dendet intrång attden att som

framträdande.särskiltfamiljeförhållanden inte kanredovisa sina anses
innebärnormalbeloppdifferentieradeordningen medföreslagna attDen

medflyttarbidragsansvariga och boföräldrarensamstående samman ensom
tillgodoräkna sigfårskaffar med dennabarngifter sig elleroch ettvuxenannan

normalbelopp.lägre
underhållsbidraget ändrasriskeni vad mångivetvis ifrågasättaskanDet att

och dennasföräldernmedförsänksföljd normalbeloppet att nyeattavsom en
tillsammansskaffa barnförgifta sig ellerdra sig förkommer attattattpartner

Bostadsbi-familjesituation.inverkan deras valnegativ påalltså fåoch aven
i dagnormalt redan närdockbarnomsorgskostnaderna påverkasliksomdraget

Även under-inkomster.då får tvåeftersom hushålletflyttartvå samman,vuxna
får tillgodoräk-förälderbostadskostnadkan påverkas. Hur höghållsbidraget en

han eller honmedhängerunderhållsbidraget bestämssig när omsammanna
bostad meddelar vuxen.en annan

för-täckanormalbeloppet skallprincipgrundläggande måsteEn att envara
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älders bidragsansvarig eller boförälder vanliga kostnader. Om kostnadsbilden
förändras bör beloppet justeras, kommer det högre vadänattannars vara som

motiverat föräldernär och barnets bekostnad.gynnas
l praktiken torde det inte bli särskilt vanligt den ensamstående föräldernatt

och dennas sig nedsätter och ekonomisk kalkylgör innan departner be-nya en
sig för flyttastämmer eller skaffa barn. Det oftast heltär andraatt samman nog

överväganden avgörande.är Däremot torde ekonomiska frågor ha betydel-som
för två väljer mellan leva tillsammans formlöst eller giftaattse om personer att

sig. Bl.a. erfarenheterna vad gäller änkepension talar för detta. Det kan alltså
inte uteslutas differentierade normalbelopp kommer påverka människorsatt att
benägenhet gifta sig i vissa situationer.att

Att beakta i sammanhanget vidareär normalbeloppens storlek i den före-att
slagna nettokvotdelningsmetoden inte får lika betydelse i dag. Istoren som
dag påverkar storleken normalbeloppet direkt förälderns överskott ochav
därmed också storleken detpå underhållsbidrag skall betalas. nettokvot-Isom
delningsmetoden får normalbeloppen mindre framträdande plats. Deten an-

förvänds kontrollera det underhåll räknats fram preliminärtatt inteatt som
blivit för spärregel tillämpas i sista hand.stort; en som

En fråga uppkommer har differentierade normalbelopp hurärsom om man
skall bedöma den situationen då förälderns make eller den jämställsman som-

med denne saknar inkomster.egna-
Utredningens förslag differentierade normalbelopp bygger tankenpåom att

det rimligtär förälderns förbehållsbeloppnär bestäms hänsyn tillatt man tar
huruvida hans eller hennes kostnader för den försörjningen faktiskt äregna

Ärlägre han eller hon sammanboende.är föräldern sammanboendeattgenom
med någon inte kan bidra till levnadskostnaderna, bör föräldern få tillgodo-som
räkna sig normalbelopp han eller hon varit ensamstående.samma som om
Däremot, framgått tidigare, inte merkostnadernågra på grund sambon.som av

Har sambon nettoinkomst tilluppgår 120 basbeloppetprocenten som av
3 520 kr i månaden 1994år bör den bidragsansvarige/boföräldern endast få
tillgodoräkna sig det lägre normalbeloppet 120 basbeloppet. Hurprocent av
förbehållsbeloppet för bostadskostnader påverkas föräldernnär är samman-
boende behandlas i avsnitt 8.7.8.3.

För kunna bedöma den bidragsansvariges eller boförälderns förmågaatt att
underhålla det bidragsberättigade barnet kan behöva ställning till hurtaman
underhållet för eventuellt hemmavarande barn fördelasskallett gemensamt
mellan den aktuella föräldern och hans eller hennes sambo barnets andra
förälder. frågaDenna får avgöras vanligt Föräldrarna fårsätt. alltså sins-
emellan del i det hemmavarande barnets kostnader och efterta sinvar en
förmåga faktiska ekonomiska förhållanden eller verklig förvärvsförmåga enligt

principer gäller underhållsbidragnär bestäms.samma som



Fördelningen underhållsansvaret mellan föräldrarna 265av

Enhetliga normer

framgått förSom har tillämpas i olika sammanhang skilda belopp att garantera
enskildes försörjning. har föranlett kritik. ändring här-den Detta Någonegen

innebär utredningens förslag. Olika beräkningsgrunder kvarstårvidlag inte
fortfarande olika utfall. Kritiken har dock främst gällt detoch kommer att ge
förhållandet löneexekutiva Socialstyrelsens vägled-de legat underatt normerna

för socialbidrag detta har åtgärdat prop. 1991/92:24.ande ochnormer man
Reglerna skulle naturligtvis bli lättare överblicka till-att om samma normer

vissa olikalämpades alla områden. fall det dock önskvärt uppnåpå I är att
Enligt utredningens mening bör framgått normalbeloppennivåer. t.ex. som

ochenligt ligga de tillämpas vid löneexekutionFB överöver normer som
tagitsocialbidragsnivåerna. kritik framförts har också i första handDen som

underhållsbidrag försvåras kronofogdemyn-sikte på indrivningenatt attav av
tillämpardigheterna generösare normer.

föreslå normalbeloppenUtredningen efter samlad bedömning valthar att atten
reglerna förknyts till basbeloppet. slutskedet utredningens arbete hari FB I av

Ändringarnaemellertid ändrats. innebär bl.a.fastställande basbeloppet attav
omfattning 1994/95:25; SFSbasbeloppet uppräknas i begränsad prop.endast

1955. Utredningen har inte haft möjlighet analysera konsekvenserna1994: att
sig peka de eventuellt kande reglerna nöjer här med påutan att attnyaav

konsumentprisindex.medföra normalbeloppen i i stället bör anknytas tillFBatt
ingår i normalbeloppetundersökningar tyder också deVissa på att poster som

se Socialstyrelsensprisutveckling förändringen basbeloppethar änen annan av
vidare de exeku-råd för socialbidrag 1992:4 16. Att beaktaallmänna är atts.

konsumentprisindex.tionsrättsliga efter förändringar ibeloppen uppräknas

Frångående normalbeloppetav

möjlighetförbehållsbeloppen för föräldrar finns i dagdet gäller utöverNär att
till antal tillkom-normalbeloppet 120 basbeloppet hänsynprocent ta ettom av

omfattning.mande möjlighet utnyttjas också i betydandekostnader. Denna
fastare schabloner, inteUtredningens förslag bygger tillövergång somen

nödvändigtöverskridas i undantagsfall.skall kunna Dettaän ärannat rena om
handläggningen och nedbringa admini-har målsättningen enklaregöraattman

för denstrationen. med fastare schabloner blir det också lättareI ett system
snabbareenskilde förutse utfallet underhållsbidragsberäkningen. Enatt av

initialskuld förhandläggning medföra den bidragsansvarigeskan också att
underhållsbidrag minskar.

möjligheterNackdelen fastare schabloner har mindremed är att taatt man
till individuella skillnader.hänsyn

givetvis vilken nivåVilket behov finns frångå schablonen berorattsom av
normalbeloppenlägger Utredningens förslag det gällerschablonen. närman
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innebär föräldrarna får rimligt för konsumtion innanatt ett utrymme egen
underhållsskyldigheten behöver fullgöras. förälders för sittEn barnsansvar
underhåll primärt åtagande och endast nödvändigtär det börnär ärett man
tillåta andra ekonomiska åtaganden inkräktar detta bör därförpå Detatt ansvar.
inte finnas möjlighet awika från angivnade normalbeloppen iänatt annat rena
undantagsfall. Kravet bör det föreligger synnerliga skäl och undantags-attvara
regeln skall tillämpas restriktivt. Vidare normalbeloppet principbör i frångås
endast för begränsad tid.en

förälderEn bör kunna förbehållas högre belopp normalbeloppetänett om
visasdet utgifterna för vanliga levnadskostnader grund synnerligaatt av om-

ständigheter onormalt eller utgifter framstårär nödvän-stora extra annars som
diga. sådant högre förbehåll tidEtt bör begränsad det inte äravse en om uppen-
bart opåkallat med tidsbegränsning.en

förälder bör förbehållasEn kunna normalbeloppet han elleränt.ex. mer om
hon har studieskulder. Hänsyn bör då till amortering och den räntatas som
föräldern kan skyldig betala. Vid bedömning vilka studieskulderattvara av som

bör hänsyn till ledning frånbör kunna hämtas vad gäller närtaman som man
bedömer skall förälder inte utnyttjar sin förvärvs-acceptera attom man en
förmåga fullt grund studier se bl.a. rättsfallen NJA 1979 615 ochut av s.
NJA 1990 201. bör inte okritiskt till studieskulder.Man alltså hänsyn allatas.

Normala kostnader för möbler och husgeråd har utredningen föreslagit skall
ingå i särskilt förnormalbeloppet. Något förbehåll sådana inköp bör därför som

interegel komma ifråga.
Vad gäller bil oundgängligen nödvändig i arbetet, för till ochärsom resor

från arbetet eller särskild alltjämtorsak bör viss hänsyn kunna tas.av annan
Härvid bör dock beaktas dels belopp för normala arbetsresor ingår iettatt
normalbeloppet, dels den skattereduktion eventuellt kan förekommasom om
kostnaden avdragsgill.är

iVad gäller kostnader till följd sjukdom torde det redan dag höra tillav
sällsyntheterna förbehåll medges. Normala kostnader för läkar-något extraatt

Övrigaoch tandvård ingår i normalbeloppet. godtagbara kostnader till följd av
sjukdom läkarvård, medicin, motiverad medicinskdiet ärresor, m.m. som ur
synpunkt kompenseras försäkringsersättning ellerregel på annatsom genom

förUtrymmet något förbehåll här mycket begränsat.sätt. ärextra
Även andra omständigheter bör kunna beaktas. Särskilda förbehåll bör an-

undantagsfall.vändas med restriktivitet och komma i fråga endast istor
i vilken utsträckning dom-Det dag många iär gånger svårt avgöraatt att en

igenomstol har medgett särskilt förbehåll. det material utredningen gåttIett
amorteringar bör beaktas"återfinns formuleringar "en del ochräntorsom av

"vid viss hänsyn till hansoch beräkningen underhållsbidraget bör även tasav
föreslagitskulder". till fastare schabloner utredningenDen övergång som

innebär krav domsmotiveringarna i underhållsbidragsmål. Det börstörre påett
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tagitkrävas domstolarna redovisar vilka omständigheterkunna öppetatt man
till och hänsyn tagit till dem.hänsyn hur stor man

osedvanligtsärskilda fall där förälderns levnadskostnader låga, kan detI är
anledning förbehållsbelopp normalbeloppet.finnas räkna med lägre änatt ett

kan exempelvis fallet den bidragsansvarige bor utomlands medDetta vara om
levnadskostnader.låga

Förbehåll8.7.6 för make eller sambo

hemmamakeförbeháller börSammanfattning avsnitt: s.k.detta Det tasav
bort.

individ skallallmänna inställningen i samhället i dag varjeDen är att vuxen
anhöriga för sin försörjning.ekonomiskt självständig och inte beroende avvara

tid förenskilde under viss ellerVid sådana förhållanden dengör attsom en
träder i allmänhetframtiden inte försörja sig själv förvärvsarbetekan genom

sjukpenning, sjukbidrag, förtids-allmänna försäkringen föräldrapenning,den
ersättning från arbetslöshetskassapension m.m. andra stödformer t.ex.eller

skyddet förin. övrigt det nödvändigakontant arbetsmarknadsstöd I måsteoch
inriktas denenskilde andra åtgärder pålösasden att vuxnesom gegenom

i arbetslivet.möjlighet kvar i eller kommaatt utstanna
ekonomiska förpliktelservad för inställning till makarsOavsett har gent-man

ståndpunkt felaktigt låtaframstår det från principellvarandra attemot som
underhållet till barnet.make eller sambo föreunderhåll till hemmavarande

i dag knappast fylla någonMöjligheten till makeförbehåll torde dessutoms.k.
praktisk funktion.större

inte i fallbör fullt och någotUtredningen således steget utatt taman nuanser
för förälderns aktuellabarns underhåll tillbakalåta behov stå partnersett av

förmåga börförälderns ekonomiskaförsörjning. Vid konkurrensbehov omav
alltid framför denha företrädebarnet vuxne.

inte beaktasförsörjning make eller samboUtredningen föreslår alltså att av
bostadskostnadernaförbehållsbeloppet gäller såvälbestäms. Dettanär som

avsnitt 8.7.8.3.i övrigt ang. bostadskostnaderna,levnadskostnaderna se
gällaolika principer kommerUtredningens ställningstagande innebär attatt

vid indrivning fordringen.underhållsbidrag till barn ochvid bestämmande avav
till del deni anspråk endast denexekution får lön nämligenVid tasm.m.
familjens behov.för sitt underhåll ochöverstiger vad gäldenären behöver eget

bedömningen dessa olikheter inte kommerUtredningen emellertid dengör att
grund-praktiken. bedömninginnebära nämnvärda olägenheter i Dennanågraatt

inkomst.normalt hargäldenärens make/sambopå att en egenas
ÄktB underhållsskyldighet mellan makar6 kap. finns bestämmelserI om

Utredning-äktenskapsskillnad i särskilda fall.äktenskapet liksom efterunder
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förslag hemmamakeförbehållet skall bort vid beräkningenatt under-tasens av
hållsbidrag till barn strider inte bestämmelserna i AktB. Någon ändring imot
AktB behövs således inte.

8.7.7 Förbehåll för hemmavarande barn

Sammanfattning avsnitt:detta Hemmavarande barn och bidragsberättiga-av
de barn bör lilcställas. Räcker förälders förmåga inte till försörja bådaatten
barnen bör bristen fördelas mellan dem. förstegDet det hemmavarande barnet

dag hari alltså bort.tas

För hemmavarande barn får den bidragsansvarige i dag förbehålla sig beloppett
tillsammans med vad barnet kan erhålla från sin andra förälder nivåsom ger en

bidragsförskottsnivån 1 173 kr månad. Till detta beloppmotsvararsom per
kommer barntillsynskostnader. För tonåringar nivån enligt praxis högre.är

När förälder har flera barn bör den principiella utgångspunktenen attvara
barnen skall behandlas lika. Alla barnen bör alltså ha anspråk på densamma
bidragsansvariges förmåga. Bedömningen vad han eller hon bör betala iav
underhållsbidrag till barn l bör sålunda bli densamma sig den bidragsan-vara
svarige bor ihop med barn 2 och dettas eller dessa bortvå påmor personer

håll.annat
Det kan i och för sig hävdas det kan kännas naturligt för förälderatt atten

de barn han eller hon bor tillsammans framförmed det bidragsberättiga-gynna
de barnet. Att låta förälder vissa barn framför sina andra barn ären gynna
emellertid inte intressenågot förtjänar samhällets stöd. Tvärtom stridersom en
sådan ordning dagens barn har tillsynsätt goda relationerrätt ävenmot att ett
med förälder barnet inte lever tillsammans med.en som

Den nuvarande bestämmelsen har motiverats med den omständigheten detatt
hemmavarande barnet i allmänhet inte har till bidragsförskott.rätt Detta är
visserligen riktigt. Enligt utredningens bedömning bör emellertid den prin-
cipiella utgångspunkten de privaträttsliga bestämmelserna i sig skallattvara ge

rimligt och acceptabelt resultat. Man skall inte behöva tillgripa bidrags-ett
förskottssystemet för korrigera icke önskvärda effekter privaträttsligadetatt av
regelsystemet.

De privaträttsliga bestämmelserna föräldrars underhâllsskyldighet börom
alltså likställa barnen.

Att alla barn till den bidragsansvarige skall likställda, betyder dock intevara
de alla har anspråk lika underhåll från honom eller henne. Halv-att ett stort

syskons anspråk underhåll från den föräldern kan nämligengemensamma
olika beroende skillnader i de föräldrarnastvå andra underhållsförmågavara

och beroende skillnaderpå i halvsyskonens behov ett halvsyskonen kanav
bo på har dyrare barnomsorg den där det andra halv-änt.ex. ort orten som
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syskonet bor.
Förslaget kan konkretiseras med exempel. Från den s.k. reduceringsregelnett

bortses.

Exempel den bidragsansvarige har hemmavarande barn och bor tillsammansett
med barnets andra förälder:

bidragsansvariges överskott:Den 400 kr
eller hennesHans makes/sambos överskott: 400 kr

hemmavarande barnets behov: 500Det 1 kr

Bidragsberättigat barns behov: l 500 kr
Boförälderns överskott: 400 kr

bidragsansvarigesMed den beräkningsmetod skulle denanvänds i dagsom
Överskottet hade alltsåandel det hemmavarande barnets förbehåll bli 773 kr.av

räckt till eller barns förbehåll och någotinte hans hennes andel dettaens av
inte fastställas.underhållsbidrag till det bidragsberättigade barnet hade kunnat

fått delaMed utredningens förslag varit likställda och alltså påhade barnen
frånbidragsansvariges behov underhållden överskott de har lika stora av

eller till 200 kr.honom henne. Underhållsbidraget hade alltså bestämts
beräkningExemplet bygger i dag använda metoden förden allmäntpå av

utredningen före-underhållsbidrag. Principen dock densamma med denär av
beräkningar med hjälpnettokvotdelningsmetoden. Angåendeslagna netto-av

kvotdelningsmetoden bilaga exemplen 5 ochse
bidragsförskottframgått utredningens förslag inte eventuelltSom beaktas med

bidrags-ligger i linje med eventuellttill det hemmavarande barnet. Detta att
bidragsberättigade barnetunderhållsbidraget till detförskott inte beaktas när

bidragsansvarigesinte inverkar denEftersom bidragsförskottetbestäms.
heller fåbidragsberättigade barnet bör det inteförsörjningsansvar detmot

hemmavarandedet barnet.eller hennes försörjningsansvarinverka på hans mot
skulle innebäratill bidragsförskottet,lösning, dvs. hänsynstagandeEn ettannan

från dettilläts minska grund stödetför sina barn påföräldernsatt avansvar
principen detskulle strida äri form bidragsförskott. Dettaallmänna attmotav

det allmännaför sina barns underhåll. Attprimärt ansvarigaföräldrarna ärsom
få inverka denalltså inte påbidragsförskott till vissa barn börbetalavalt att ut

skyldighet.bidragsansvariges
Även likställ-bidragsansvarige börtill denställningstagandet alla barnatt vara

underhålls-bestämmandevidgällaolika principer kommerinnebärda attatt av
dennaemellertidfordringen. Utredningenindrivningoch vidbidrag attanserav

bestäm-behåller dagensden motiverardet slagetnackdel inte är attatt manav
melser.
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8.7.8 Bostadskostnaderna

Sammanfattning avsnitt:detta Bostadskostnaden bör, liksom hittills,av
beräknas för eftersig vad skäligt. Bedömningen vad skäligär ärsom av som en
bostadskostnad bör i framtiden utifrån godtag-för högstaäven göras normer
bara kostnad. bostadskostnadFör ända skallöverstigeratt en som normen

skälig bör krävas det föreligger synnerliga sköl.attanses

8.7.8.1 iBostadskostnaderna dag

Bostadskostnaderna hänger med bl.a. bostad, bostadens ålder,typensamman av
storlek och i riket belägen.den Hyrorna i allmänhet högreär iär t.ex.var
nyproduktionen.

Enligt statistik från SCB den genomsnittliga mánadshyran för lägenhetvar en
och kök i januari 1994 följande, efter ägarkategori och färdigställ-treom rum

andeár statistiskt meddelande Bo 31 SM 9402.

År Allmännyttan Privata

-40 4 270 4 240
41-50 3 640 3 660
51-60 3 630 3 620
61-70 8503 3 960
71-75 3 920 4 020
76-80 0604 4 130
81-85 4 360 4 560
86-92 4 860 4 750

Samtliga 3 960 4 060

genomsnittliga för olika lägenhetstyper januari 1994 efterDen mánadshyran i
ägarkategori

ÖvrigaPrivataAllmännyttan

rok 2 280 2 290 2 0901
2 rok 3 200 3 240 3 090
3 rok 960 4 060 3 8603

rok 5 080 4 8504 4 900
5+ rok 55 830 6 380 870

Övriga 2 000 9302 210 1

Samtliga 500 540 3 3703 3
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landet.skillnaderStatistiken visar också överstora

januari 1994 inomitrerumslägenhetgenomsnittliga hyran förDen paren-en
fárdigställandeåreftersnitthyrornalägsta högstates anges resp.

414290 3 623 54Stor-Stockholm -
577283 3 862 54Stor-Göteborg -

663 9273 925 3 4000 invånareOvriga med 75kommuner änmer -

januarihyragenomsnittligjämförocksåSpridningen riket visar sigöver om man
genomsnittligadenvisar sig dåbostadsyta. Detlägenhet och kvm attperper

kvm,genomsnittsyta 77Järfällai månaden iuppgick till 480 kr4hyran
genom-2 980 kruppgick till endastKristianstadgenomsnittshyran imedan

bostadsyta lågkvadratmetergenomsnittliga årshyran69 kvm.snittsyta Den per
Kristianstad.521 kr iUpplands-Väsby och733 kr ijanuari 1994i på

schabloniseras8.7.8.2 bostadskostnadernaKan

såbostadskostnaden på sättschabloniserajelagssakkunniga övervägdeamilF att
förbehåll medberättigade tillföräldrar skulle ettunderhållsskyldigaatt vara

rimligtdetemellertid fram tillsakkunniga korn attbelopp. Debestämt att var
hänsynefterbostadskostnadenfaktiskamed denutgångspunkt räkna attsom

bostadsbidrag.tagits till eventuellt
sådanbostadsmarknaden inte ärsakkunniga bl.a. attHärvid beaktade de att

därför,skulle ansågsbostaden.kostnader för Detvälja sinamänniskor fritt kan
bostads-schabloniseringfiktiv kostnad. Enfrånbli konstlat utgådet, att aven

dentillämpade inomprinciperstrida deskulle ocksåkostnaden mot somman -
utmätning lönochinförseloch i frågasocialhjälpenkalladesdå m.m.avom-

bostadskost-schabloniseringanfördesakkunnigaskäl deDe mot avensom
bostadskostnadernabärkraft. Därtill kommeralltjämt hanaden får attanses

ort samtidigtinomi vissa falllandet och ävenvarierar avsevärt över samma
ekonomi. Detroll för föräldernsavgörandespelaroftabostadskostnaden ensom

gälla dennaskallschablonfasttillskapamöjligtdärför knappastär att somen
målet denharåtminstonelandet;för hela attochallmänhetkostnad i manom

fall.flesta Dettaallrai deför högtbelopp ärtillskallinte sättas ett som
betänkandeEnsamförälderkommitténsremissyttrandena överiframfördes också

därförUtredningenbarn.deras attochEnsamföräldrarna1983:51SOU anser
bostadskostnadenverkligafrån denfortsättningsvis utgårimligt ävendet är att

bostadsbidrag.eventuelltmedminskad
föräldrarnaförhindrarbestämmelser attalltjämt finnasemellertidbörDet som

dyrare änellerbostaden är störrenäralltför höga belopp, somförbehålls t.ex.
Bostadskostnadenolika sätt.utformaskanbestämmelserrimligt. Sådanaär

lönutmätninginförsel ochfrågagäller ivadi likhet medkan avomsom --
kostnadslägettillförhållandeiför högtill denmed hänsyn ärreduceras om
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eller till standarden för hög i förhållandeär till hushållets behov.orten om
Bedömningen torde emellertid enklaregöras i dag använderom man som- -
beloppsgränser varierar med hänsyn till hushållets storlek. Detta ärsom ut-
gångspunkten i det följande. Också det gäller bostadsbidrag finnsnär övreen
beloppsgräns likartad funktion.med en

8.7.8.3 bedömningenKan uppstramas

dagI tycks allmänt godta förälder förbehåller sig sin faktiska bo-attman en
stadskostnad länge den inte högre det Socialstyrelsenså ochär än RFVav
angivna högsta godtagbara kostnadsbeloppet för aktuell kommun familje-och

Den högsta godtagbara kostnaden jämförs med bostadskostnaden företyp.
Överstigeravdrag för eventuellt bostadsbidrag. bostadskostnaden vad som

enligt den högsta godtagbara bostadskostnaden för familjärnormerna en av
aktuell storlek särskildamåste skäl föreligga för den uppgivna högre kost-att
naden ändå skall skälig enligt kap. 3 §7 andra stycket NJA 1990FBanses

201.s.
En möjlighet skulle i stället frånutgå den genomsnittliga kostnadenattvara

för aktuell kommun och i varje enskilt ärende underhållsbidrag prövaom om
högre kostnad bör godtas. skulle alltsåMan skälig bostads-atten presumera

kostnad med den genomsnittliga kostnadenstämmer överens för aktuellorten
familjetyp. För högre bostadskostnad skulle skälig i meningFB:satt en anses
skulle det krävas särskilda skäl.

nackdel medEn schablon från den genomsnittligautgår bostadskost-en som
naden risken för från schablonen kommerär aktualiseras iatt avsteg att ett
mycket antal fall. Ofta har föräldern inte heller möjlighetnågon väljastort att
sina bostadskostnader. Skall inte i alltför fall tvingas frångåmångaman en
bostadsschablon vilket skulle motverka strävandena förenkla äratt systemet- -
det nödvändigt den läggs relativt hög nivå, nivå överstigeratt en en som
genomsnittskostnaden.

bättre lösningEn torde i dag från förutgå högstaattvara som normer- -
godtagbara bostadskostnad, kräva i dag för godta högreänatt attmen mera
kostnader. bör kunna i tillämpningenDetta uppnå skärpa kravetattman genom
till det skall föreligga synnerliga skäl för högre kostnad skallännuatt att en

skälig. Vilka dessa skäl får tillöverlämnas rättstillämpningen.är Enanses
kostnad bör emellertid enligt utredningenshögre mening kunna godtas om

inte finnsbilligare boende tillgå eller föräldernpå eller någonatt orten om
medlem hans eller hennes familj funktionshindrad. Det åligger naturligtvisärav
den vill tillgodoräkna sig högre bostadskostnad visa synnerligaatt attsom en
skäl föreligger.

Utredningen förordar bedömningenalltså vad skälig bostads-äratt av som en
kostnad utifrån för högsta godtagbara kostnadgörs och övergår tillnormer nu
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ligga.kostnaden börnivå den högsta godtagbaradiskutera vilkenpåatt
Socialstyrelsens och RFV:still grund förstatistik i dag liggerDen nor-som

bostads-för bedömaunderlagstatistik från SCB. bättrebygger Någotpå attmer
för god-högstafå i dag. Normernagenerellt knappastkostnaderna går attsett

bostads-i nyproduceradebostadskostnaderf.n.kostnader baserastagbara
lägenheter.

kostnadför högsta godtagbarajämförafinns emellertid skälDet att normerna
bostadskostnadernafram de faktiskautredningen tagitde siffrormed omsom

intres-för deboföräldrar, dvs. justbidragsansvariga ochhos ärgrupper som av
detta sammanhang.ise

godtagbara bo-jämförelse mellan högstautredningenbilaga 3 redovisarI en
aktuellabostadskostnaderna för härstadskostnad och personer.

bostads-godtagbarafram visar högstautredningen tagitstatistikDen attsom
berördadebostadskostnadi fall ligger denkostnad många över merparten av

beroendefall osäkra påredovisas i vissaföräldrarna har. De siffror är attsom
sig litet urval.baserarde på ett

underhållsbidrag1991förälder barn godtogs årensamstående närFör utanen
i månaden föreoch 375 kr3 500 kr 4bestämdes bostadskostnad på mellanen

bidragsansvarigade ensamståendebostadsbidrag medanför eventuelltavdrag
beaktas hadehemmavarande barnmedverkligheten även deiföräldrarna om
månadshyra,boendeutgiften ingåri månaden imedianutgift 2 541 kren

schablon.driftskostnader enligtochbostadsrätt, boräntamånadsavgift för
hälften hade alltsåbostadsbidrag.;till eventuelltinte tagitshänsyn harNågon

dettaboendeutgiftoch hälften överstegunder 2 541 krboendeutgift somenen
belopp.

boför-ochbidragsansvariga föräldrarnaliten del detämligenEndast avaven
gällandetill den dånåddebostadskostnad1991hadeåldrarna år uppsomen

denolika regionerna. Ikostnad i degodtagbaraför högsta grupp somnormen
kost-godtagbaraden högstalågandelen föräldrar överden högstahade som

i Stor-hemmavarande barnbidragsansvariga föräldrar med tvånämligennaden,
godtagbaraför högstagällandeunder den60,5Stockholm, låg procent normen

Stor-Göteborg hade 97imed barnboföräldrar tvåbostadskostnad. Bland pro-
underbostadskostnad lågcent normen.somen

bostaddyrareförälder hamöjligt föralltså i dagfall detmångal är att enen
kost-eftersom densärskilt myckethennehonom ellerdet kostar extraattutan

möjlighet kommertill Dennaunderhållsbidraget barnet.tillåts inkräkta pånaden
nettokvotdelningsmetoden. Det ärihelt falla bortinteminskaatt men --

generelltbostadskostnaddeni framtiden angelägetdärför settäven att som
läggs alltför högt.godtas inte

nivå 75sådankostnad pågodtagbaraför högstalade attOm ennormenman
skullefalla underskulleberörda föräldrarnade normenprocent normenav

följande belopp.1991 ha legatdelenunder den årsenare av
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75 percentilen Normen

Stor-Stockholm
1-2 4 634 9503vuxna
1-2 barnl 5714 6254+vuxna
1-2 barn2 5 000 5 800+vuxna

Stor-Göteborg
1-2 3 553 4 375vuxna
1-2 barnl 4 360 5 200+vuxna
1-2 barn2 5884 6 500+vuxna

Mot denna bakgrund finns det knappast någon anledning generellt godtaatt sett
höga bostadskostnaderså i dag.görsom man

Utredningen har inte det sin uppgift föreslå några försett attsom nya normer
vad skall skälig bostadskostnad nöjer sig med konstaterautansom attanses vara

de uppgifter utredningen har tagit fram särlevande föräldrars bostads-att om
kostnader tyder finnspå det skäl överatt att se normerna.

Om föräldern bor tillsammans med bör de liksom i dagen annan vuxen
Ärnormalt för halva bostadskostnaden föräldernanses svara var. samman-

boende med någon inte kan bidra till del eller halva kostnaden börsom av
föräldern dock få tillgodoräkna sig den kostnad skulle ha godtagits hansom om
eller hon varit ensamstående. Som följd utredningens förslag avskaffaatten av
det s.k. hemmamakeforbehållet skall föräldern aldrig kunna tillgodoräkna sig
merkostnaden för den andra.

8.7.8.4 Enhetliga principer

Som framgått avsnitt 8.3.2 tillämpar kronofogdemyndigheterna inte någraav
begränsningsregler uttryckta i kronor det gäller vilka bostadskostnadernär som
godtas. Vid införsel i och utmätning lön liknandeoch godtas i allmänhet deav
faktiska kostnaderna. Vissa inte helt enkla reduktionsregler finns dock. Kon-
sekvensen detta förhållande kan bli kronofogdemyndigheterna, särskiltattav
vid villaboende, högre bostadskostnaderavsevärt godtasänaccepterar närsom

bestämmer underhållsbidrag. Detta minskar möjligheterna driva inman att
obetalda underhållsbidrag, vilket bl.a. har till följd det allmännas kostnaderatt
för bidragsförskottssystemet ökar. Enligt redovisning från Stockholms länsen
allmänna försäkringskassa beror "betalningsoförmågan" i 3,33 fallenprocent av

kronofogdemyndigheterna godtar de faktiska bostadskostnaderna,att varför
införsel inte kan ske. Att domstol kan fastställa underhållsbidrag inteetten som
kan drivas vidare knappastär något inger respekt för systemet.som

En samordnad därför önskvärd. Det dock inte möjligtär förmera syn vore
utredningen inom för sitt arbete åstadkomma sådan samordningatt ramen en

utredningen nöjer sig med peka problemet.utan att
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behov8.7.9 Barns

användsnormaltschablonbeloppavsnitt: DeSammanfattning detta somav
höjas något.normalt kostar börålderbarn vissuppskatta vad iför ettatt en

månad-600 kruppskattas till ibostadskostnaderbofördldernsandelBarnets av
en.

Utgångspunkter8.7.9.1

användaÄven skall närföreslårutredningenmetodmed den att manmansom
forschablonerformdet någonkrävs attunderhållsbidrag till barnbestämmer av

uttryckligen ivisserligen inteingårunderhåll. Detbehovbarnetsfastställa av
behov.fastställa barnetsskallhuruppdrag övervägautredningens att man

underhållsbidragövriga frågortillanknytning attsådandockharFrågan om
normalbeloppethöjningsärskiltdettabehandla den;utredningen bör avsom en

föreslås.levnadskostnaderföräldrarsför egna
endast be-intebehov harbarnsuppskattaranvändsbelopp närDe mansom

hosborandra barnförbarnet ävenbidragsberättigadeför dettydelse utan som
bidragsansvarige.denboföräldern eller

behovbarnsStorleken8.7.9.2 av

Social-rekommenderasi dagschablonbeloppdediskuterasskallHär avsomom
avseddadet detäcka ärtill förräcker attalltsårimliga och attstyrelsen är

täcka.
allmännaSocialstyrelsen i derekommenderaravsnitt 8.2.4.1redovisats iSom

månad årbehovbarnsberäkningvidschablonbeloppföljanderåden perav
1994.

907 krlbasbeloppet%6560- år av
2 347 krbasbeloppet%807-12 år av

787 kr2basbeloppet95 %13 år av-
normalt kostar.viss ålderivad barnskallSchablonbeloppen ettmotsvara en

reform1979till årsförarbetenaiförutsattesbyggerBeräkningarna som --
det1981. NärjulikostnaderhushållensberäkningarKonsumentverkets av

barnkostnadernamedräknafamilj kani attflera barn perfinns mansamma
ochkläderofta0-6 år, ärveråldernivad gäller barnsärskiltsjunker något, som

till detta närhänsynrekommenderarSocialstyrelsenutrustning. att tarman
skälighetsbedömningen.slutligadendå vidochunderhållsbidrag bestäms

sjukvårdochhälso-kostnader förnormalakollektiva ochförKostnader resor
bostad ochförkostnaderdeomfattarhellerInteschablonbeloppen.inte iingår

be-skiljer sig dessaavseendedettatickpengar. Iingårbarntillsyn. Däremot
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räkningar från Konsumentverkets beräkningar.
I för socialbidrag ingår inte fickpengar. Till skillnad från vadnormen som

gäller i underhållsbidragssammanhang innefattar socialbidragsnormen emellertid
belopp 32 kr månad förett normala läkar- och tandvårdskostnader.om per

Enligt 15 § jämförd med §7 tandvårdslagen 1985:l25 dockär tandvårda
gratis för barn.

För ålderskategorin 4-6 liggerår schablonbeloppen 29 kr under Socialstyrel-
vägledande för socialbidrag. övrigtI ligger schablonbeloppensens övernormer

dessa Att schablonbeloppet för barns behov vid fastställandenormer. under-av
hållsbidrag ligger socialbidragsnormenöver rimligtär och ligger i linje med att
föräldrarna själva får förbehålla sig belopp ligger dennaett översom norm.

I bilaga 4 har utredningen gjort sammanställning de kostnadsposteren av som
ingå i barnets behov med tillägg budgetposten "normalaavses läkarvårds-av

kostnader". Uppgifter kostnaderna för de olika har hämtats frånom posterna
bl.a. Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna" för år 1994.

Av sammanställningen framgår de schablonbelopp Socialstyrelsenatt som
rekommenderar vid beräkning underhållsbidrag knappast räcker till förav att
täcka barns behov i vissa åldrar medan beloppet för andra åldrar över-ettger
skott. Med den åldersindelning styrelsen valt göra och enkelhets-attsom av-
skäl bör någon ytterligare uppdelning inte tordegöras detta dock svårtvara-

undvika.att

8.7.9.3 Vad bör schablonbeloppen omfatta och hur bör destora
vara

En första fråga fickpengarär skall ingå i det schablonbeloppom som anger
barnets behov. Utredningen kan inte rimlignågon anledning till inteattse man
skall låta fickpengar ingå i beloppet barnet harnär uppnått den ålder då barn
normalt får fickpengar. harHär fickpengar beaktats för barn från och med sju
års ålder.

Utredningen också barnets kostnadsbelopp bör innefatta beloppattanser ett
för läkarvård.

En fråga hur skallär beräkna barnets andel i deannan man gemensamma
hushållskostnaderna t.ex. förbrukningsvaror, TV, telefon, hushållsel. Hus-
hållets kostnader påverkas barn och bör enligt utredningensgemensamma av
mening med i beräkningarna. I fall kommertas kostnaderna ensidigtannat att
belasta den förälder barnet bor hos.som

En fråga till vilket beloppär kostnaderna skall beräknas; vad skallannan man
Ärbarnets kostnad. det den merkostnad barnet får medförase som som anses

för boföräldern jämfört med han eller hon bott eller det barnetsärom ensam
andel i totalbeloppet så barnet skall del iäven fasta kostnader.att ta t.ex.
Utredningen i princip den förra metoden bör väljas. En beräkningattanser av



277mellan föräldrarnaunderhållsansvaretFördelningen av

hushåll kanemellertid Ettmerkostnader svår göra.faktiska ärbarnets att
grundjustkostnadsmönster påha valt dyrarei vissa avseenden ett avt.ex.

barnet.
olikasammanställning vad degjortbilaga har utredningen4I posternaaven

för i olika åldrar.beräknas kosta barnkan
skillna-förhållandevis småkostnader och deuppskatta barnssvårigheterna att
dagenssammanställningen ochredovisas iberäkningarmellan dederna som

Kostnadenschablonbeloppen.inte bör ändratalar förschablonbelopp att man
motiverar ändring.enbart denläkarvård inte såför är attstor en

Å inte kostnaderanvänds i dagschablonbeloppsidan ingår det i deandra som
utförsåkning och ishockey. Intebalett,fritidsaktiviteter ridning,sådanaför som

musiklektioner.musikinstrument ellerföringår kostnaderheller
sina föräldrar harmed bådatillsammanslevervanligt barnDet är att som

fritidsaktiviteter och också görsig sådanamöjligheterekonomiska ägnaatt
medinte bor tillsammansbarnanledning tillfinns inteDet någondet. att som

deavseende. stället böri detta Imissgynnassina föräldrar skullebåda ges
medhar rådtillsammansföräldrarnaandra barnmöjligheter omsomsamma

tillkan fåschablonbeloppen. Manhöjaför börtalar alltsådet. Detta att man
istandardtilläggetutnyttja störreresultatungefärstånd attgenomsamma

aktiviteterfråga ärtill detdag. Med hänsyn ärutsträckning iän att somom
handstilldet liggerutredningen dock närmarevanligaganska att taattanser

schablonbeloppen.bestämmertill dem närhänsyn man
boföräldrarflestariktning.i Detalarytterligare skälfinnsDet sammasom

betala förbehövaförälder kanensamståendeensamstående. Enprocent69 är
bio ellermotionera, gå påfå tillfälleförbarnvakt gång teaternågon att t.ex.att

detkostnadersådanaocksåstudiecirkel. Dettadelta i äreller passarsomen
schablonbeloppen äntill bestämmerhänsyn attnärbättre genomatt ta man

standardtillägget.utnyttja
dettafritidsaktivitetersigde barnkan ägnarsägaI att avstort sett somman

barnvaktutgifter förinte behöver ha någraföräldrargamla derassåslag är att
slagutgifter för dettainte harför barnvaktutgifterföräldrar hardeoch att som

för allaschablonbeloppenhöjninggenerellfritidsaktiviteter. Med avenav
Utredningenbehov.båda dessatillgodosealltså kunnaskulleåldersgrupper man

uppskatta barnsföranvändsschablonbeloppdärför deföreslår attatt som
följande.innebärungefär tio Dettahöjs mednormalbehov procent.

Ålder månadKronorAndel perav
1994årbasbeloppet

2 053%700-6
2 640%907-12
3 080105 %13-
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höjningEn schablonbeloppen innebär det kostnadsbelopp skallattav som
fördelas mellan föräldrarna blir högre i dag.än Detta medför i sin högretur
underhållsbidrag i de fall där den bidragsansvarige har förmåga betalaatt mer.
Förälderns förmåga sätter för vad barnetgräns kan få.en

Vad tidigare anknytningen till basbeloppet gäller naturligtvissagtssom om
barnets kostnader.även

8.7.9.4 Barnets andel boförälderns bostadskostnaderav

För rättvist resultat skall uppnås med den föreslagnaatt ett nettokvotdelnings-
metoden måste, har framhållits tidigare, barnets andel i bostadskostnadernasom
skiljas och läggas till barnets kostnadsbelopp se avsnitt 8.7.4.1.ut

En fråga hurär barnets andel i bostadskostnaden skall uppskattas.annan
Barnets bostadskostnader beaktas regel det hela kostnadensättet attnu som

Ävenför boförälderns och barnets bostad ingår i boförälderns förbehållsbelopp.
med dagens metod beräkna underhållsbidrag skulle uppnå principi-att ettman
ellt riktigare och rättvist resultat barnets andel i bostadskostnadenett mera om
de merutgifter barnet får medföra bröts och lades till barnets kost-utanses
nadsbelopp. Detta påpekades redan i samband med 1979 underhållsreform.års

Att i varje enskilt fall fastställa barnets andel i den faktiska bostadskostnaden
skulle kräva särskilt utredningsarbete och resultatet skulle ändå bli osäkert. En
sådan ordning skulle också kunna skapa konflikter mellan föräldrarna. Utred-
ningen har därför valt i stället föreslå schablonbelopp.att ett

Ensamförälderkommittén ansåg 0,15 basbelopp, dvs. 440 kr månadatt årper
1994, kunde rimligutgöra uppskattning den ökning boföräldernsen av av
bostadskostnader varje barn föranleder beloppet hade valts bakgrundsom mot

de hyresgränserövre gällde vid statskommunala bostadsbidrag tillav som
barnfamiljer, vilka i sin grundades på bostadskostnadsstatistik. Detta belopptur
ansåg Socialstyrelsen i sitt remissvar rimligt. En möjlighet är attvara annan

barnbidraget täcker barnets andel bostadskostnaderna "kvitta"att ochanse av
dessa belopp varandra.mot

Utredningen 600 kr i månaden kan rimligutgöra uppskattningattanser en av
den ökning i boförälderns bostadskostnad varje barn föranleder. Beloppetsom
har valts bakgrund de kostnadsnivåerövre gäller för bostadsbidragmot av som
till barnfamiljer 1994.år Om från boföräldernsutgår kostnaderatt extraman
för barnets boende kostnaden för förefaller beloppet ocksåmotsvarar ett rum
rimligt bakgrund den genomsnittliga månadskostnaden för elvamot attav
kvadratmeter blir 582 kr den genomsnittliga årshyran kvadratmeter bo-per
stadsyta låg i januari 1994 635på kr.

Ett uppskatta barnetssätt andel i bostadskostnaderna hade varitannat att att
anknyta till vad gäller vid beräkning bostadsbidrag enligt 12 § familje-som av
bidragsförordningen 1991:1492. Därvid frånutgår Socialstyrelsens ochman
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dettaunderhållsbidrag. IberäkningvidbostadskostnaderförRFV:s avnormer
bostad förförgenomsnittskostnadenmellanskillnadensammanhang enanses

skäligbarnoch utgöraför 1-2bostadochoch barntvå ett1-2 vuxnaenvuxna
skullemetod härdennaAnvänderföräldrarna.boende hoskostnad för man

ligga på1994Stor-Stockholm årbostadskostnaden iandelbarnets t.ex.av
150 i månaden.kr1

för privat-InstitutSparbankenskanjämförelse nämnasytterligareSom atten
900 kr1994 tillföräldrahemmet årikostnaden förberäknatekonomi ett rum

börarbetarungdomarhemmaboendevadgällerBeräkningenmånaden.i som
sina föräldrar.sig tillbetala för

föreslagna be-utredningenjämförelsetal kan detdessabakgrundMot avav
denbeaktadock ävenförefalla lågt. Man måstemånaden,kr i att600loppet,

bostad påkostnader förvissanormalt harföräldernbidragsansvariga extra
beaktas barnetsVisserligeneller henne.hos honomvistasgrund barnetattav

hushålletstillförhållandeibostadskostnadernabedömningenvidvistelse av
oftabidragsansvarigedennettokvotdelningsmetoden kommer attistorlek, men

till för det.räckereller hennesom hanskostnadför dennafå ståsjälv resurser
överkompen-leda tillkunnaskulle ocksåföreslagnadetbelopphögre änEtt en

barn.boföräldern har mångafalli de dåsation
boföräldernbostadsbidragbeakta detskallhurfråga dåärEn even-somman

ochbostadsbidragetfinns mellankopplingtill denhänsyntuellt får. Med som
bostadsbidragetnaturligtdetutredningen ärhushålletbarn i attantalet attanser

fleraFinns detbostadskostnaden.andelbarnetshand avräknas påi första av
bostadskostnadernaandelbarnens-tillsbostadsbidragetfåri hushålletbarn av

dem.lika mellandelastäcktaär -
bostadskostnaden kommerandel iöverstiger barnetsbostadsbidragDet som

förbe-därmedbostadskostnad ochberäknadeboföräldernsminskagivetvis att
hållsbeloppet.

får beaktasbostadsbidrag närresterandebostadskostnad ochResterande
bestäms.förbehållsbeloppboförälderns

uppgift från RFV,enligthar,bostadsbidragssystemetibarnfamiljernaAv
maj 1994.i månaden600 krlägre änbostadsbidrag är12drygt procent som

knapptsiffran lägrehemmavarande barnmedföräldrarensamståendeFör var -
3 procent.

År SCBfram viatagitutredningen harstatistikenligt den1991 hade som
boför-allabostadsbidrag. Avmed barnboföräldrarna51 ettdrygt procent av

600bostadsbidrag översteg39drygthademed barnäldrar procent ett somett
månaden.ikr
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8.7.9.5 Barnomsorgskostnader

I barnets behov ingår ofta barnomsorgskostnad. Enligt statistik från SCBen
betalade 53 de boföräldrar hade barn i åldernprocent 0-6 år barnom-av som
sorgsavgift 1991.år frågaEn är kan använda schablon förom man atten
beräkna storleken den.av

Kostnaderna för barnomsorg varierar mycket i storlek landet. Enligtöver en
kartläggning Svenska Kommunförbundet gjort låg skillnaden år 1993som
mellan högsta och lägsta avgift för enbarnsfamiljerna på l 700 krrunt per
månad. För tvåbarnsfamiljerna skillnaden mellan lägsta och högsta avgiftvar
i genomsnitt 2 800 kr månad Avgifter i barnomsorgenrunt Kommuner-per -

barnomsorgstaxor 1993. Att daghemsavgifterna varierar mycket mellannas
olika kommuner framgår också kartläggning Socialstyrelsen gjortav en som
prop. 1994/951100 bilaga 6 29.s.

De uppgifter utredningen tagit fram vid handen barnomsorgskostnader-attger
för de här aktuella föräldrarna varierar i betydande omfattning. Somna exem-

pel kan nämnas boföräldrarna under 1991år i genomsnitt betaladeatt 8 261 kr
år och barn 0-6 år; 25 boföräldrarna hade årlig kostnadprocentper av en per

barn högstpå 8504 kr och 75 kostnad högst 11 100 kr. Detprocent ären
således knappast möjligt tillskapa schablon för denna kostnad. Barnom-att en
sorgskostnaderna bör alltså, liksom hittills, beräknas för sig och beaktas med
det belopp de faktiskt till,uppgår de inte högre i kommunalär än barnom-om

Schablonmässigt bör barnomsorgskostnaden minskas med 10sorg. som nu- -
basbeloppet för räknatår 293 krprocent månad 1994,år vilkenav per summa

får den kostnad för föräldrarna intemotsvara harmatanses närm.m. som
barnet vistas utanför hemmet.

8.7.10 Tillägg till underhållsbidraget

Sammanfattning detta avsnitt: I vissa fall bör barnet få standardtillägg.av ett

Utredningens förslag innebär normalbeloppet för båda föräldrarnasatt eget
underhåll har till Konsumentverkets beräkningar hushållensanpassats kost-av
nader med vissa höjningar.

I den föräldrarnamån har ytterligare ekonomisk förmåga bör barnet få del av
denna på det skullesätt ha fått det hade levt tillsammans medsamma som om

Ärbåda sina föräldrar. det boföräldern har ytterligare försörjningsförmå-som
får det denna kommer barnet till godo i formantas höjdatt standard igan av

hushållet. Om det den bidragsansvarigaär föräldern har ytterligare försörj-som
ningsförmåga bör barnet ofta tilläggsbidrag. Detta gäller redan Myck-ett nu.

tyder dock det finns anledninget använda standardtillägg iatt störreatt
utsträckning i dag.än
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i StorbritannienDen använda metoden för beräkning standardtillägg, dvs.av
till viss maximinivå, i anspråk 25 den bidragsansvarig-att, ta procentupp en av

överskott förefaller tilltalande.es
Metoden dock mindre väl i det svenska och det knappastärsystemetpassar

möjligt anvisa formel förnågon hur i framtiden bör beräkna standard-att man
tillägg. Därtill förhållandena i de enskilda fallenär alltför varierande. Som en
utgångspunkt bör dock gälla barnet bör ha så underhållsbidragatt ett stort att

standarddess inte lägre den hade varitär barnet hade bott tillsammansän om
med båda sina föräldrar. Barnet måste naturligtvis framhålls rättsfalletisom

1985NJA 781 ha förmåga tillgodogöra sig det högre bidraget, ochatt etts.
tillägg därför motiveratär äldre barnet blir.mer

ökad användningEn standardtillägg inom dagens lagregler. Medav ryms
nettokvotdelningsmetoden bör det oftare i dag framstå motiveratän attsom ge

standardtillägg.barnet ett

8.7 .11 Ett tillämpningsexempel

Sammanfattning avsnitt:detta illustreras de utredningen föreslag-Härav av
ändringarna exempel.ettna genom

metod för beräknaDen underhållsbidrag utredningen föreslår skall häratt som
åskådliggöras beräkningar i tänkt fall.ettgenom

Fadern Bertil skyldig betala underhållsbidrag för sina Ceciliaär två barn,att
och5 Fredrik 13 bor hos sinår år, Eva.som mor

Bertil industriarbetare och har lön 14 131 kr i månaden. Efter avdragär påen
preliminärskattför tabell 30 har Bertil kvar 9 958 kr. I skatten har med-

egenavgifterna tillräknats sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Dessa är av-
dragsgilla vid inkomstbeskattningen vilket redan beaktats vid preliminärskatte-
avdraget. alltså dels till dels tillHänsyn kostnaden, den skattelindringtas som
erhålls eftersom avgifterna avdragsgilla. 1995 avgiften tillFr.o.m årär är
arbetslöshetsförsäkringen borttagen; SFS 1994: 1676. Han har inte någon större
förmögenhet. Inte heller har han kostnader för intäkternas förvärvandenågra

skall beaktas i detta sammanhang. Han har bostadskostnad skäligärsom en som
3 700 kr och får bostadsbidrag med 307 kr. faktiska bostadskostnadpå Hans är

3 393alltså kr. Därtill kommer han få behållaskall 4 312 kr föratt egna
levnadskostnader i övrigt föreslaget normalbelopp.

butiksbiträdeEva och har lön 12 858 kr i månaden. Efter avdrag förär påen
preliminärskatt tabell 30 har hon kvar 9 130 kr. inteHon har kostnadernågra
för intäkternas förvärvande skall beaktas i detta sammanhang. hellerIntesom

har förmögenhet.hon någon Bostadskostnaden för henne och destörre två
vilkenbarnen, kostnad skälig, ligger 5 100 kr. Bostadsbidragär på utgår med

1622 kr. andel bostadskostnadernaEvas kan alltså beräknas till 3 900uppgåav
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kr 5 100 600 600; varje barns andel i bostadskostnaderna uppskattas till- -
600 kr enligt schablon och hennes andel till 962utgående bostadsbidrag krav
2 162 600 600; i första hand bostadsbidraget täcka barnens bostads-anses- -
kostnader. Nettobostadskostnaden för till 938Eva alltså 2 kr. Därtilluppgår
kommer hon skall få behålla 312 kr för i4 levnadskostnader övrigtatt egna
föreslaget normalbelopp.

följande uppställning.Detta ger

Bertil Eva
Bruttolön 131 85814 12
Preliminärskatt 173 728-4

Nettoinkomst 9 958 kr 9 130 kr

Härefter kommer till barnens behov.
Fredrik, 12 schablonbelopp 2 640 90 % basbe-För år, krupptas ett om av

loppet. Härifrån skall dock det allmänna barnbidraget 750 kr dras eftersomom
det täcker del barnets behov.en av

Cecilia,För 5 år, schablonbelopp 2 053 kr 70 % basbe-påupptas ett av
loppet. Härifrån skall dras det allmänna barnbidraget. Vi dessutomantar att
Cecilia plats inom den kommunala för dennahar barnomsorgen. Kostnaden
barnomsorg ökar Cecilias ekonomiska behov. Vi barnomsorgsavgiftenantar att
ligger 375 kr i månaden. Kostnaden bör minskas ungefär 10på l med procent

basbeloppet 293 1994 minskade kost-månad kr år med hänsyn till deav per
nader för i Cecilia utanförhemmet Eva har vistas hemmet.närmat m.m. som

Vi får följande uppställning barnens behov.över

Fredrik Cecilia
Schablonbelopp 6402 2 053
Bostadskostnad 600 600+ +
Bostadsbidrag 600 600- -
Barnomsorg +1 082-
Allmänt barnbidrag 750 750- -

Summa behov 890 kr 3851 2 kr

försörjning iBarnens samlade behov ligger alltså 275 kr månaden.4av
Bertils betalningsskyldighetsammanlagda kan räknas fram barn-attnu genom

behov föräldrarna nettoinkomster.fördelas mellan i proportion till derasens
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Bertils bidragsskyldighet blir följaktligen:

9 958
x42752230kr

9 958 1309+

underhållsskyldighet kan motsvarande bestämmas tillEvas på sätt

9 130
x42752045kr

9 130 9 958+

Storleken det underhållsbidrag Bertil skall betala till varje barn kan beräknasav
utifrån varje barns behov underhåll. Bertils underhållsbidrag blirav

9 958
Cecilia 2 385till l 244 krx-----

9 958 9 130+

9 958
Fredrikjá 890 986till 1 krx

9 958 9 130+

kontroll Bertil medel till sin försörjning.Vi har kvargör attnu en av egen
förbehålla sigHan har bostadskostnaden 3 393 kr och normalbe-rätt påatt

för övriga levnadskostnader 312loppet 4 kr. Totalt alltså 7 705 kr.om
Underhållsbidragen sammanlagt till 2 230 kr.uppgår

Kontroll:
Nettoinkomst 9 958

förbehåll 7 705Egna -
Framräknade underhållsbidrag 2 230-

Resultat +23

Bertil kan betala underhållsbidragen och har ändå kvar medel till sin egen
försörjning. reducering bidragsansvaret behöver då inte ske medNågon av

till Bertils försörjning.hänsyn egna
för försörjningkan inte sin del barnens 9 130 2 938 312Eva stå 4av - - -

045 165. Hade Bertil haft förmåga hade han fått del för-2 överta en av-
sörjningsansvaret från exemplet finns emellertid inte sådan förmå-Eva. I någon

på Bertils sida.ga
Slutligen skälighetsbedömning. Viavslutande denna ledergörs antar atten

fram till de framräknade underhållsbidragen kanatt accepteras.
hittills proportioneringen mellan föräldrarna gällerDet sagts utansom om

vidare barnen har föräldrar och båda barnen bor hos dem. Iom samma en av
fallandra kan det emellertid liksom i dag bli besvärligt. Utredningenmera- -

skall inte här dessa delvis invecklade fall. bilaga hargå på I 5närmare ett
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antal typfall tagits och den intresserade kan där uppfattning vilkaupp en om
svårigheter kan uppkomma och hur de kan lösas. Här skall emellertidsom

0rdnågra den ganska vanliga situationen föräldrarna i sambandsägas attom
med skilsmässan delar barnen sigmellan barn följerså medsätt ettattupp
fadern och barn följer med modern. sådan situation korrektI det inteärett en

kvitta bort underhållsfordringarna vardera föräldern för försörj-så ståratt att
ningen det barn han eller hon lever ihop med.av

iAntag exemplet efter separationen fårEva vårdnaden Ceciliaattovan om
och Bertil får vårdnaden Fredrik. Bertils nettoinkomst låg 9 958 kratt om
och nettoinkomst 9 130Evas på kr. Av den sammanlagda nettoinkomsten på
19 088 tydligen Bertil för 52 och Eva for 48 Om viprocent procent.svarar

båda barnen har behov 500 kr, bör Bertil1 betala under-antar att ett ettom
hållsbidrag ungefär 780 kr 52 % 500 till Cecilia.1 Eva sin sida böråom av

ungefärbetala 720 kr 48 % 500 kr till Fredrik.1av

8.7.12 Uträkning

Sammanfattning avsnitt:detta Här finns formulär för beräkningettav av
underhállsbidrag enligt nettokvotdelningsmetøden.

UHA BOF

1/12 årsinkomstberäknad + +av
1/12 vissa utgifter för inkomstensav
förvärvande kommunalskattelagense - -

Skatteavdrag inkl. allmänna egenavgifter - -
1/12 kapitalavkastning till den del den överstigerav
2 000 kr/år. efter skatteavdrag försInkomsten +ut +

Tillägg för nettoförmögenhet på minst 400 000 kr + +

Nettoinkomsten

Barnets behov

Schabloniserad levnadskostnad +
Barnets del i bostadskostnaden +
Barnomsorgsavgift +
Avdrag för hemmet 10 % basbeloppetmat utom av
för räknatår -

Egen inkomst efter skatt i inkomsten skall beaktasden mån -
Sociala förmåner barnbidragt.ex. -

underhållBehov av
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Proponionering

uha:s nettoinkomst
Barnets behov x

föräldrarnas sammanlagda nettoinkomster

preliminäradet underhållsbidraget

bofzs nettoinkomst
Barnets behov x

föräldrarnas sammanlagda nettoinkomster

preliminäradet belopp bof skall förstå

Kontroll

Steg 1 här kontrolleras den bidragsansvariga föräldern har möjlighetom att-
betala det preliminärt framräknade underhållsbidraget.

UHA

Nettoinkomsten se ovan +
Normalbeloppet för underhålleget -
Skälig bostadskostnad -

särskilt förbehållEv. -
Preliminärt underhållsbidrag -
Resultat

Om den bidragsansvariga föräldern får underskott i sin ekonomi reducerasett
preliminäradet underhållsbidraget nedåt så resulatet blir noll kr.att

denOm bidragsansvarige får överskott går vidare till kontrollsteg 2.ett man

2Steg här kontrolleras den bidragsansvarige skall delövertaom en av-
boförälderns försörjningsansvar

BOF

Nettoinkomsten se ovan +
Normalbeloppet för underhålleget -
Skälig bostadskostnad -

särskilt förbehållEv. -
Preliminärt underhåll -

Resultat

Om boföräldern får underskott lyfts del eller hela underhållsansvaret överett en
den bidragsansvarige.på Finns den bidragsansvarigespå sida lyfts såutrymme
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eller henne boföräldern kom-mycket underhållsansvaret på honomöver attav
ned till noll dvs. varken överskott eller underskott. belopp fårEtt så stortmer

får heller kaninte lyftas den bidragsansvarige underskott. Inteöver ettatt mer
försörjningsansvaret fallit boföräldern.lyftas den del påöver än somav

Eventuellt standardtillägg läggs sedan till.

8.7.13 Avslutande synpunkter

avsnitt: kan vidare räkna medSammanfattning detta Man inte utan attav
matematiska beräkningar rättvisande resultat. Resultatet beräkningar-ettger av

skälighetsbedömning och vid behovkontrolleras allmänmästena genom en
korrigeras.

underhållsbidrag behandlats i det föregåendemetod för beräkningDen somav
enlighethjälpmedel rimligt underhållsbidrag ibestämmaär att ett att ettse som

naturligtvis inte vidare lita tillmed bestämmelser. Man kanFB:s attutan mate-
Härtill omständig-matiska beräkningar i alla fall rättvisande resultat. ärettger

därför lämnasheterna i de enskilda fallen alltför varierande. Utrymme måste åt
skönsmässiga överväganden.mera

8.7.14 ekonomiska för enskildaFörslagens konsekvenser
och for det allmänna

beräkningUtredningens förslag vad gällerSammanfattning avsnitt:dettaav
underhdllsbidragleda till högreoch förbehåll kommer generellt iänattsett

betalarförbättras för de föräldrardag. Samtidigt kommer situationen att som
förbehällsbeloppetendast har detunderhdllsbidrag och i FB angivna attsom

leva pd.

föreslagit kan räkna medkonstruktion utredningen harMed den attmansom
i dag. Skärpningen kan bliunderhållsbidragen generellt blir högre än antassett

särskildahöga inkomster ochsärskilt kännbar för bidragsansvariga med stora
ekonomiska situationen för de betalandeförbehåll. Samtidigt kommer den

får förbehålla sigförbättras, eftersom deföräldrar har det ställtsämst attsom
levnadskostnader i dag.belopp för änstörreett egna

i förstabli högre beror handunderhållsbidragen allmänt kommerAtt sett att
skall fördelas mellan för-följande fyra faktorer. underhållsbördaDen som

för barnets behovblir idag, beroende schablonbeloppenäldrarna påstörre än att
till barnetsbarnets andel i bostadskostnaderna lagtshar höjts och pånågot att

förbehåll minskats, det s.k. hemma-behov. för olika särskilda harUtrymmet
försteg framför bi-makeförbehållet tagits bort liksom hemmavarande barnshar
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dragsberättigade barn. Standardtillägg förutsätts iutgå omfattningnågot större
idag. Höjda förbehåll förän ensamstående boföräldrars levnadskostnaderegna

minskar dessas möjligheter del i barnets kostnader Spärregeln aktualiserasatt ta
och den bidragsansvariga föräldern kan, han eller hon har förmåga till det,om
få sigpå andel barnets behov. högrestörre De normalbeloppen harta en av
alltså betydelse för boföräldrarnaäven och kan innebära lättnad för de sämsten
ställda dessa.av

intressant frågaEn det särskildär är någon i dag utnyttjar deom grupp som
särskilda förbehållen i omfattningstörre andra och i fall vilken;så föräldrarän
med ekonomi eller föräldrar med god eller mycket god ekonomi. Utred-svag
ningen har inte klarnågon uppfattning i frågan. finnsDet emellertid omständig-

tyderheter det föräldrarpå harär det ekonomiskt ställtatt gottsom som som
de utnyttjar förbehållen iär omfattning och alltsåstörst skulle desom som vara

i första hand påverkas de fastare reglerna.som av

Ensamförälderkommittén pekade erfarenheterna frånpå tillämpningen visadeatt
den metod i da används för beräkna underhållsbidrag har be-att attsom en

nägenhet förä drar med högre standard vispå så kostnaderatt att extragynna
inkräktatillåts underhållsbidraget.på Kommittén ansåg metoden fickatt anses

missgynna föräldrar lever lägre ekonomiskaå standard och uttaladesom en
vidare likartade kostnader ris erade bli olikartat behandlade beroende påatt att

olikade föräldrarnas förmåga få dem framstå godtagbara.att att som
Också det projekt med förenklade beräkningsmetoder rövades vid Göte-som

borgs allmänna försäkringskassa i mitten 1980-talet depå attav er mera
schabloniserade metoderna beräkna underhållsbidrag skulle "drabba"att per-

med relativt högre inkomster och flera förbehåll.settsoner

höjning nivånEn underhållsbidragen innebär Sverige kommeratt attav
sig länder i andra sammanhang jämföranärma brukar med; flertaletsom oss

våra europeiska grannländer har nämligen högre underhållsbidrag Sveri-änav
I Norge låg underhållsbidragen bland barn inom bidragsförskottssystemetge.

1993 i genomsnittår på omkring 1 400 norska ikr månaden. Motsvarande
siffra i Sverige 663 kr.var

Samtidigt nivån underhållsbidragenpå generellt höjs innebär spärr-settsom
regeln de bidragsansvariga får behålla tillräckligt med förmedel denatt egna
försörjningen. Spärregeln också något underhållsbidrag integaranterar att
behöver betalas innan förälderns försörjning tryggad.äregen

bilagorna 6-10I utredningen antal beräkningar belyser depresenterar ett som
ekonomiska effekter förslaget skulle få för boföräldrar, bidragsansvariga och

allmänna.det
Utredningen har också sitt förslag antal verkliga ärenden. Göte-prövat ett

borgs allmänna försäkringskassa prövade 1994 metodenhösten på 124 slumpvis
utvalda bidragsförskottsärenden till försäkringskassankom in under månad-som

juli-augusti 1994. iDet dessa ärenden avtal eller domstolsavgöran-erna genom
faktisktde bestämda underhållsbidraget jämfördes med underhållsbidrag ut-
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övrigaräknat enligt dels nettokvotdelningsmetoden och med de förslag härsom
för beaktades dock inte,tagits de höjda schablonbeloppen barnen delsupp

övriga förslag tagitsnettokvotdelningsmetoden och de här med ettupp mensom
föräldrar.för såväl ensamboende sammanboendenormalbelopp 3 520 kr som

i bilaga 13.Resultatet redovisas
Underhålls-Sammanfattningsvis kan följande resultatet försöket.sägas om av

bidragen förslag genomsnitt i dagblev med utredningens i 78 kr högre än per
underhållsbidragen skulle den fåttbarn och månad. sådan höjningEn närav -

fullt allmännas kostnader för bidragsförskott medgenomslag sänka detut -
drygt 95 miljoner kr tillägg till barns schablonbehov utred-år. Det somper

underhållsbidragen i vissa fallningen föreslagit 8.7.9.3, och attgenomsom -
i minska kostnader ytterligare, har dåblir högre dag kommerän att statens-

inte beaktats.
bidragsförskotten beror emellertid i hög gradl-lur mycket kostar påstaten

Ärfaktorer utveckling. andel dei samhället arbetslöshetenst.ex. stor aven
bidragsan-blir underhållsbidragen och får debidragsansvariga arbetslösa låga

svariga problem med återbetalningen.
det presenterade sparbeloppet deEn invändning kan riktas är attmotsom

avvika frånunderhållsbidrag faktiskt kommer fastställas kan komma attattsom
utredningenstillämpningde underhållsbidrag räknas fram med strikt avsom en

inte författnings-anvisningar. risk finns naturligtvis alltidEn sådan om man
utredningens bedömning det emellertidreglerar beräkningsreglerna. Enligt är

föreslagit kommerberäkningsmetod utredningen harrimligt denatt anta att som
dagens metod. beror bl.a. på metodenfå bättre efterlevnad Dettaän attatt en

därigenomindividuella bedömningarschabloniserad och förär utrymmetmera
bidragsansvariga harför ensamståendemindre normalbeloppenpåsamt att

justerats uppåt.
utredningens förslag, redande bidragsansvariga innebärFör sagts, attsom

bidragsansvariga kommer dockunderhållsbidragen genomsnittligt höjs. Allasett
försöksprojektetEnligt vidunderhållsbidrag i dag.inte få betala högre änatt

inkomsterbidragsansvariga föräldrar medförsäkringskassan i Göteborg får
utredningensunderhållsbidrag medomkring månad lägreunder 10 000 kr per

15 000 krfrämst i inkomstlägenförslag i högre inkomstlägen, överdag. Iän
bidragsansvarigahögre. demånad, blir underhållsbidragen Många somavper

har hem-sammanboende ochunderhållsbidrag sådanafår högre är är somsom
underhålls-förbehåll blirbidragsansvariga med särskildamavarande barn. För

bidraget oftast höjt.
generella slutsatser den under-drafråga vågar någraEn är avmanannan om

statistikerEnligt utredningensi Göteborg gjort.sökning försäkringskassansom
underhållsbidragsansvarigaurvalet medBirgitta Törnkvist stämmer av personer

underhålls-beträffande vilkai riketföräldrar inom bidragsförskottssystemet
Sammanfattningsvisockså tillräckligtbidrag bestämts nyligen. Urvalet är stort.
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gjortalltså beräkningar försäkringskassan i Göteborg harkan konstateras deatt
för skattning förändringarna iadekvat och tillräckligt underlagutgör ett aven

under-för bidragsförskotten vid förändring beräkningarnakostnaderna aven av
hållsbidrag.

praktiska8.7.l5 Förslagens konsekvenser

bedöms leda tillSammanfattning avsnitt: föreslagna ordningendetta Denav
ekonomiskt beroende mellan föräldrarna.ökad förutsebarhet och mindreett

underhållsbidrag, medförslag fram innebär beräkningenlagtsDe attsom av
förenk-kvotdelningsprincipen,begränsningar följer behållerde attsom av man

jämfört med i dag.las något
föreslagit hän-förenklingar schabloniseringar utredningen ärochDe som

förliga till förmågebedömningen.
ökartillämpningen ochfrämja enhetligheten ibestämmelser tordeFastare

under-bedömningarMindre inslag individuellaförståelsen för regelsystemet. av
föräldrarnaönskemåletockså beslutsfattandet och ligger i linje medlättar att

det.träffa avtalunderhållsbidragets storlek ochskall kunna räknasjälva ut om
be-ekonomiskaömsesidigaföreslagna beräkningsmetoden minskar detDen

särskil-överkompensation deroendet mellan föräldrarna och bort dennågot tar
i påFöräldrarnas inkomsterförbehållen i dag kan leda till. sättsda ettcentrum

i dag.sätt änannat
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Rättspraxis9

enhetlig detmycketDomstolspraxis närbedömning:Utredningens är
Social-ifinna klara påkanbedömningen frågorgäller svarsom manav

degällerunderhållsbidrag till barn. Dettarådstyrelsens allmänna om
underhållsbidrag.målaktualiseras iflesta frågor omsom

vilketochutsträckning påvilkenkartlägga iingårutredningens uppdragI att
underhållsbidrag.sig i målpraxis skiljerdomstolarnassätt om

medutredningentaladepraxisundersökningen ettförsta led iSom ett av
hundratal tings-igenomutredningengickochantal domaremycket ettstort

irekommendationernaföljerdeberättadealla domarerättsdomar. Nästan att
klaradetgivetvis helt påde är1989:6,rådSocialstyrelsens Allmänna även om

rekommenda-följeri tingsrätternadem. Attinte bundnamed de äratt manav
förstatänktdetdomsmaterialet. Redan ettbekräftastionerna somvarsomav

bildsamstämmigalltsa attundersökning harutredningensiled gett aven
igenomslagskraftsynnerligenhaftrekommendationerSocialstyrelsens stor

domstolarna.
sällanintedenförvånadblivit överutredningenhar attbakgrundendenMot

enhetlig. Närpraxis inte ärderasfordomstolarnakritik manatthar mött mot
docksigdetvisarojämnpraxis attäruppleverdemmed atttalar närmare som

nämligenfrågor,vissabedömningdomstolarnas typersyftaroftastde avav
preciseratformulera någotinte gårdetkaraktärsådan atthar attfrågor ensom

gällerDetrekommendationer.ieller någrai lagtextvarkendem,givet påsvar
faktorerindividuellaolikamångadetfall där äroch somfrågorkomplexaalltså

bedömningen.in imåste vägas
problem.tvåallmänhetienhetligintepraxis ärupplever tarDe uppattsom

föräldrar ärbehandlingdomstolarnasalltid är somDet avtas uppena som --
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företagare. Det andra gäller skuldsatta föräldrar.egna
frågaDen oftast vållar diskussioner det gäller föräldernär driversom en som

företag hur inkomstär han eller honett har och alltså hurstor delstor av
underhållsskyldigheten han eller hon bör för.stå Det kan inträffasom t.ex. att
den anspråkgör på underhållsbidrag den bidragsansvarigesom attmenar rent
faktiskt har inkomsterstörre han ellerän hon och kanske även änuppger som
avspeglas i självdeklarationen. En situation kan den haratt parternaannan vara
olika uppfattning hur bör den kontantaän inkomsten,annatom man t.ex.se

det gäller jordbrukare.när Frågan hur bör bedöma det fallet närman en
företagare tjänar mindre han ellerän hon skulle ha gjort anställd kan ocksåsom
vålla bekymmer.

När det gäller skulder det brukarär upphov till olika uppfattningarsom ge
mellan frågan den bidragsansvarige skall få tillgodoräknaparterna sigom ett
förbehåll för amorteringar och räntebetalningar.

Hur skall bedöma enskild näringsidkares förmåga betala under-man atten
hållsbidrag tillär delen bevisfråga.största Olika domare kan alltså bedömaen
två identiska situationer olika även de tillämpar rättsregler. Attom samma-
undersöka domstolars eller domares praxis skiljer sig i bevisfrågorom - -

något inteär minst metodologiskt, kräver mycket ochsom, stora resurser som
har karaktärennärmast avancerad forskning. Därför har utredningen inteav

det rimligt vidare igå undersökningenansett praxis för fåatt påattav svar
frågan praxis skiljer sig just det gällernär sättet på företagare.om att se egna

Utredningen har också valt inte vidaregå det gäller frågannär i vadatt mån
domstolarnas praxis skiljer sig det gäller skuldsättning.när Socialstyrelsens
rekommendationer ganskaär tydliga denna punkt. Med tanke detpå stora
genomslag rekommendationerna har fått det troligt deär flesta domaressom att
praxis enhetligär och frågan alltså inte har så betydelse. För kunnaatt stor att
dra några säkra slutsatser måste dock gå igenom mycket materialett stortman
för hitta fall tillräckligtär likartade. Och detatt gäller inte bara hittasom att
fall där förhållandena i sak likartade,är också där lagt sinutan parterna upp
talan på eftersomsätt; dispositivär kan bliutgången olikasamma processen

sakförhållandenaäven desamma,är beroende vadpå har åberopatom parterna
Ytterligare komplikation detäretc. många gånger svårtär iatt avgöraen att

vilken utsträckning domstolen har tagit hänsyn till skuldsättning. utredningensI
begränsade material har funnits formuleringar " del ochräntorsom en av amor-
teringar bör beaktas", "vid beräkning underhållsbidraget bör vissävenav
hänsyn till hans skuld", "vid bedömningen måste skälig hänsyntas till hanstas
skuldsituation". Enligt utredningens bedömning står det arbete behövs försom

reda domstolarnas praxis skiljer sigatt det gällernär synsättet påom
skuldsättning inte i rimlig proportion till sådan undersökning,nyttan av en
särskilt inte utredningen föreslår regler skall det svåraregöra fåsom attsom
tillgodoräkna sig förbehåll för bl.a. skulder.



293Rättspraxis

domstolspraxis mycketutredningens bedömningSammanfattningsvis ärär att
finna klarafrågor kan påbedömningenenhetlig det gällernär svarsom manav

aktualiserasfrågorgäller de flestaSocialstyrelsens allmänna råd. Dettai som
bevis-frågor,gäller andra slagunderhållsbidrag. När deti mål t.ex.avom

domstols-utredningen intefrågeställningar,och komplexafrågor vet ommera
praxis enhetlig eller inte.är

flexibelt byggerfastbör dock kunna slåMan attatt ett system mansom
olikainnebäralösningar det behövs måstehitta individuellaskall kunna när att

skulleförhållandenaolika lösningar,kan komma till ävendomare varaom
detunderhållsbidrag,givetvis inget unikt för frågorlikartade. Detta är utanom

verksamhet.all dömandegäller
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efter fylldaUnderhållsbidrag10

år18

bestäm-skall normalttill barnUnderhållsbidragUtredningens förslag:
dag19fyller år. Ibarnetjuni månad det årmedtill ochför tidenmas

avslutakanungdomarmångainnebärFörslagetgäller 18-årsgräns. atten
fastställas påbehöverunderhållsbidragetgrundutbildningsin attutan

nytt.
föräldrarnaskall18fyllt årbarnetefter deti skolanGår barnet att

och dettaskolgången pågårtid dåunderunderhållsskyldigaalltid vara
ändringarMotsvarandestudieavbrott.efterden återupptasäven ettom

tillsärskilt bidragbidragstörskott,till förlängtgällerföreslås vad rätten
barnpensionen.adoptivbarn ochvissa

alltjämtunderhållsskyldighet skallför föräldrarnasDen gränsenyttersta
ålders-denvad gäller övrehellerföreslåsändringar21 år. Ingavara

adoptivbarntill vissabidragsärskiltbidragsförskott,för förlängtgränsen
detjuni månadlängstutgårförmånerDessaoch barnpensionen. t.o.m.

20fyller år.barnetår

Utredningens uppdrag10.1

utformasunderhállsreglerna kaningårutredningens uppdrag övervägal att om
barnettid till dessför längrebörjan fastställs änfrånunderhållsbidragetså att

underhållsskyldighetenvidareingår överväga18 uppdragetfyller år. I att om
mellan 18 och 21 år,skolaniungdomar gårskall kvarstå oavsett ommot som

utredningen,börstudier eller inte. Dessutomsinaavbrott ihar gjortden unge
gälleråldersgränserolikasamordning deföreslådirektiven,enligt somaven
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dels enligt reglerna underhållsbidrag och bidragsförskott, dels enligt regler-om
flerbarnstillägg och reglerna inom studiehjälpssystemet.na om

10.2 Gällande rätt

I detta avsnitt redogörs för vissa författningsbestämmelser och för rättspraxis,
särskilt vad gäller föräldrars underhållsskyldighet efter uppehåll i skolgång-ett
en.

Enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB upphör föräldrarnas underhållsskyldighet
regel barnet fyller 18när Går barnetår. i skolan vid denna tidpunkt ellersom

återupptas skolgången innan barnet fyller 19 år, emellertid enligtär bestämmel-
föräldrarna intill dess barnet fyller 21 år underhållsskyldiga så länge skol-sen

gången Tillpågår. skolgång räknas enligt lagrummet studier i grundskolan eller
gymnasieskolan och jämförlig grundutbildning.annan

gällandeNu regler underhållsskyldighet bygger alltså på grundtankenom att
barn uppnått myndig ålder bör för sin försörjning prop.som svara egen
1978/79:12 85 och 155. Föräldrarnas underhållsskyldighet kan emellertids.
utsträckas på grund skolgång efter det barnet fyllt 18 år.attav

Detta från huvudregeln motiveras främst den studerandes försörj-avsteg attav
ning under studietiden inte kan tillgodoses studiehjälpen se avsnitt l0.7.2av
och det den i princip inte skall behöva skuldsätta sig föratt ansetts att attunge
kunna avsluta sin grundutbildning prop. 1978/79: 12 85, SOU 1977:37 70s. s.

Centralaäven studiestödsnämndens, CSN, 1 1991samt ochrapport nr prop.-
1987/882171 80.s.

Föräldrarnas underhållsskyldighet efter 18-årsdagen kan kvarstå denäven om
avbrott igör studierna.ettunge

I förarbetena till den aktuella lagbestämmelsen anfördes bl.a. följande om
förutsättningarna för underhållsskyldigheten skall kvarstå efter uppehållatt ett
i skolgången prop. 1978/79:12 155.s.

Underhållsskyldighet föreligger främst barnet studerar fyllerdetnärom
18 Omår. barnet inte detgör återupptar studierna före fyllda 19 år,men

föräldrarnaär dock fortfarande underhållsskyldiga. Det spelar i föroch sig
ingen roll hur länge avbrottet i studierna har pågått. Med tanke detatt

sigrör den grundutbildning, kan underhållsskyldigheten inteom unges
heller beroendegöras särskild studielämplighet visas föreligga.attav

Är barnet 19 år eller äldre studiernanär återupptas, föreligger ingen
underhållsskyldighet för föräldrarna. Inte heller kan underhållsskyldigheten
återupplivas, barnet avbryter utbildningen sedan det fyllt 19 år. Vidom
bedömandet underhållsskyldighet kvarstår får dock bort frånav om man se

kortare uppehåll i samband med byte skola eller utbildningslinjeett e.d.av
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förlängtFörmånerna bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa
adoptivbarn infördes år 1985 angående dessa förmåner kapitel 2. För rättense
till förmån efter det den fyllt 18 år uppställdes i huvudsakattresp. mot-unge
svarande villkor för till underhållrätten efter 18 års ålder. Förmånernasom

dockutgår längst till och med juni månad det barnetår fyller 20 år 2 § första
stycket FBFL och i 3 § andra stycket SBAL.

förarbetena tillI dessa lagar anförs bl.a. följande till förlängträtten bi-om
dragsförskott efter fyllda 18 prop.år 1984/85:39 17.s.

Enligt föräldrabalken kan studieavbrott diskvalificera barnet från rättenett
till underhåll efter fyllda 18 år. För bevara till underhåll vidrättenatt
skolgång fram till 21 års ålder skall barnet antingen i skolangå detnär
fyller 18 ellerår återuppta skolgången innan fyllerdet 19 år. Med hänsyn
till det nuvarande bidragsförskottet förutsätter underhållsskyldighet ochatt

det förlängdaäven bidragsförskottet bör det, börgöra motsvarande kravatt
fortgåendepå studier... gälla för till förlängtäven bidragsförskott.rätten

Barnpension till barnutgår eller far har avlidit och inte har fylltvars mor som
18 8 kap.år l § första stycket och 2 § första stycket 14 kap. 1 § andrasamt
stycket och 2 § AFL. Sedan 1990år har barn fyllt 18även år tillrättett som
barnpension det bedriver studier till förlängt barnbidrag ellerrättom som ger
studiehjälp t.ex. studier i grundskola eller gymnasieskola, dock längst till och

junimed månad det då fyllerår barnet 20 förutsättningår. En för tillrätten
barnpension barnet bedriver studiernaär det fyller 18när år eller återupptaratt
studierna innan det fyller 19 8år kap. 2 § andra stycket AFL. förarbetenal
framhölls motsvarande villkor gällde enligt FB beträffande föräldrarsatt ett
underhållsskyldighet barn och för till förlängt bidragsförskott.även rättenmot
Eftersom barnpensionerna byggde underhållsskyldighetenpå ansågs det naturligt

för dessa ha krav prop. 1987/882171 192.att samma s.
har iHD dom NJA 1986 345 frågan verkanprövat studieavbrott.en s. om av

gälldeMålet underhållsskyldighet för pojke avbrutit sina studier ien som
gymnasieskolan efter fyllda 18 år och därefter återupptagit dessa eftersom
fyllda 19 år. HD anförde i sina domskäl bl.a. följande.

I vad mån uppehåll i skolgången skall inverka underhållsskyldighetenpå
får i lagtexten uttryckligen reglerat förendast fallet avbrottetanses attvara
inleds innan barnet fyllt 18 ochår upphör innan det fyller 19. frågaI om
uppehåll i övrigt inte besked vad kan tolkas iän uttrycketannatges som
"så länge skolgången pågår". Såvitt gäller den situation föreligger isom
detta mål inte någon klar ledning i förarbetena. Vid övervägande deges av
motivuttalanden föregått lagändringen se 1978/79:12 särskiltsom prop s
85 f och 155 f och med beaktande reformens huvudsyfte föräldrarsattav
underhållsskyldighet i princip skall upphöra barnet blivit myndigt finnernär
HD lagstiftningen böra uppfattas så, i alla andra fall detänatt, som anges
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tid efterunder deti skolgångenuppehålllagbestämmelsen,iuttryckligen ett
upphörunderhållsskyldighetföräldrarsleda tillfyllt 18 börbarnet år att

skolbyteuppehåll förkortafrån sådanadockslutgiltigt. Härvid bortses m
verkanundantasfunnit böra närdepartementschefen s 155 avm som

uppehåll bedöms.

ogillades alltså.Underhållsyrkandet
moti-medtill slutjustitieråd komtvåminoritetHD:s en annanmensamma

skolgång-bedömningenförbetydelsesaknade detminoritetenvering. Enligt om
borde enbartavgörandedärefter;eller förstfyllt 18avbrutits innan barnet åren

19fyllt år.återupptagits innan barnetskolgångenomvara
fråganställning tilltagit1992 256NJAavgörandeiharHD ett s.senare

avbrutit sinflicka,Enåterupptagen.kundehuruvida skolgången somanses
honbeskedfyllde 19 årfick innan honfyllt 18hon år, attskolgång innan om

gymnasieskolenivå.kompletteringskurs påekonomiskettårig s.k.antagits till en
Skol19 gångenemellertid fyllt år.hade honhöstterminenkursen startade påNär
bl.a. detanförde HDsina skäll9-årsdagen. Ifore attinteansågs återupptagen

blivitskolgång återupptagenavbrutenkundespråkligt knappast sägas attrent en
ha gjort detskulleellerfortsatta skolgångenpåbörjat denfaktisktelevinnan en

sjukdom,rådainte kunnat över,elevenomständigheterinte t.ex.somom
kommit emellan.

bidrags-förlängtmedföraskulleskolgångenhuruvida avbrott i attFrågan
publice-Försäkringsöverdomstolen iharkunde utgå prövats ettförskott inte av

ÖD pojkeutgick förbidragsförskottFörlängt1992:3.avgörande F somenrat
eftermånadgymnasieskolan. Ilinje itekniskfyraårigstuderade mars -

dem ioch återupptogtredje årskursenstudierna iavbröt hanfyllda 18 år -
studieuppehållettillAnledningenbörjan.höstterminensvidårskurs varsamma

fannFörsäkringsöverdomstolenstudieresultat.bättre attville uppnåhan ettatt
betraktasskullevårterminengjorts under ettskolgångenavbrott idet somsom

bidrags-förlängtmedförainte bordestudiernauppehåll ikort attsådant som
därfördiskvalificerade honomskolgångeniAvbrottetinte kunde utgå.förskott

bidragsförskott.förlängttill fortsattinte från rätten
137/88mål199027i dom denFörsäkringsöverdomstolen har nrmarsen

avbrutit sinastudenttillbidragsförskottförlängtfråganprövat somenom
studier hadesinamilitärtjänstgöring. han återupptogNärettårigförstudier en

bidragsförskott.till förlängtberättigadinte19 Han ansågshan fyllt år. vara

ordningengällandei dagdenKritik10.3 mot

barn-ochbidragsförskottunderhåll,tillreglerar rättenbestämmelserDe som
endast förinteförstå;och svårakomplicerade18fyllda årpension efter är att

dem.skall tillämpamyndigheterför deocksåprivatpersoner utan som
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särskildaDen avbrottsregeln kan vidare olyckliga konsekvenser och det har
ifrågasattsdärför den inte bör upphävas. Avbrottsregeln i dess nuvarandeom

utformning innebär frågan underhåll och aktuella förmåner efter fylldaatt om
18 kan kommaår bero undernär året elev född och under vilketäratt en
skolår han eller hon avbrott igör skolgången. Om barnet efter studieav-ett ett
brott fyller 19 underår sommarlovet undervisningennär inteännut.ex. startat
innebär den tolkning bestämmelsen i praxis föräldrarnas underhållsskyl-getts att
dighet slutgiltigt utsläcks; studierna nämligen i princip förståterupptagnaanses

den fortsatta skolgången faktisktnär påbörjats.
Kritik har också framförts studier vid amerikansk High School intemot att en

räknats "arman jämförlig grundutbildning" enligt FB NJA 1986 345.som s.
har vidareDet främst från försäkringskassehåll framförts denatt nuvaran-- -

ordningende där bidragsskyldigheten i domar och avtal oftast bestäms gällaatt
för tidenendast fram till dess barnet fyller 18 och där förnyadår ansökanatt en

bidragsförskott krävs barnet fortsätter sin skolgång efter fyllda 18 år,om om
administrativtär tungrodd och kostnadskrävande. Som ytterligare nackdelen

med denna ordning har påpekats frågan nyfastställelse underhålls-att om av
bidrag vid 18 ålderårs kan konfliktanledning mellanutgöra barnet och denen
bidragsansvariga föräldern.

10.4 Tidigare förslag och synpunkter
RFV och Socialstyrelsen föreslog i framställan till regeringen åren gemensam
1987 den särskilda avbrottsregeln skulle upphävas, dvs. föräldrarna skulleatt att

underhållsskyldiga så länge barnet bedrev grundläggande studier, dockvara
längst till dess barnet fyller 21 år.

Föräldrars underhållsskyldighet och gränsdragningen studiemedelmot togs
också CSN i nämnden regeringens uppdrag gjord översynupp av en av av
studiehjälpssystemet CSN l-l991, studiehjälp tillFrån ungdoms-rapport nr
studiebidrag. CSN föreslog där föräldrars underhållsskyldighet längst bordeatt
gälla till och junimed månad det år då barnet fyller 20 år. Den ålders-övre

för föräldrars underhållsskyldighetgränsen sina barn skulle då kommagentemot
sammanfalla med den för till studiehjälp,övre gränsen vilketrätt ansågsatt

fördel. Vidare föreslogs den nuvarande l9-årsregeln i FB ochstor attvara en
övriga lagar skulle avskaffas.

Ensamförälderkommittén föreslog i sitt betänknade SOU 1983:51 Ensam-
föräldrarna och deras barn regeln i 7 kap. 14 § tredje stycket FB, enligtatt
vilken underhåll till barn inte den bidragsansvariges bestridande får be-mot

förtid efter det barnet fyllt 18stämmas innan det kan tillförlitligtår, bedömas
underhållsskyldighet föreligger därefter, borde upphävas. borde dåManom

enligt kommittén kunna skriva avtal och beslut med studierna utgångspunktsom
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och med krav studierna efter 18-årsdagen styrks ocksåpå på sättatt ett som
visar vilket datum de skulle komma upphöra.att

remissbehandlingen RSV kritik förslagetUnder riktade och ansåg denmot att
nuvarande ordningen borde bibehållas. RSV pekade bestämmelserna iatt

intekap. 1 och 14 §§ hade samband med varandra bidrag7 FB att utangenom
vidare får bidragsskyldighet intebestämmas för tid då kanske kommer att
föreligga. Verket det principiella skäl olämpligt bryta dettaansåg att sam-av

underhållsbidrag skall fastställas efter barns 18-band och hävda kunnaatt
årsdag, det vid beslutstidpunkten inte sannolikt barnet kommeräven är attom

framhöll RSV förslaget krävde aktivitet från den bidrags-studera. Vidareatt att
ansvarige inte förstå underhållsbidragetoch risken för denne skulleatt att

eller först i efterhand få kännedom avslutad skolgång. RSVhävt ansågom
flyttade utomlands bordeockså frågan vad skulle gälla barnetatt om som om

belysas eventuellt jämkningsförfarande vid utländsk dom-och påpekade att ett
stol kunde tidsödande.vara

överväganden10.5 förslag beträffandeoch

avbrottsregeln

otvetydligtEnligt medför grundutbildning fortgår i sammanhangFB ettsom
fyllt 18 sådanaunderhållsskyldighet för föräldrarna barnet har år. Iäven när

fyllerunderhållsskyldigheten utbildningen slutar eller barnet 21fall upphör när
år.

Även barnet avbrottutbildningen inte fortgår i sammanhang gör ettett utanom
grundutbildningunderi underhållsskyldigheten kvarståskolgången kan även

skall förutsättningarbarnet bedriver efter fyllda 18 år. Då två vara upp-som
inleds1986 345 avbrottetfyllda. enligt rättsfallet NJADen är atts.ena - -

upphör innan det fyller 19fyllt 18 andra avbrottetinnan barnet år. Den är att
för skolbytefall bortsett från kortare uppehållI alla andraår. ansesm.m. --

18 leda tillunder tid efter det barnet fyllt åruppehåll i skolgången att attett
underhållsskyldighet slutgiltigt.föräldrarnas upphör

sidan,avvägning mellan,reglering resultatet åtordeDagens enavara av en
återupplivandeförutseintresse inom rimlig tid kunnaföräldrarnas ettatt omav

intresseoch, andra sidan, barnetsunderhållsskyldigheten blir aktuellt å avav
rättsfallet NJA 1986Som minoritet iekonomiskt stöd från föräldrarna. HD:s

intresseavvägning skulle345 framhöll saknas det skäl till varför denna görass.
skolgångenefter vilket barnetolika beroende det avbrott återupptarom

Utredningen kan intefyllt 18 eller först därefter.påbörjats innan barnet år
dessaför skall behandla tvåheller finna bärande skälnågot annat att man

saknarändras detsituationer olika. Utredningen föreslår därför FB så attatt
före eller efter 18-årsdagen.betydelse avbrottet inlettsom
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innebärDetta förbättring för vissa barn jämfört med dagens Detsystem.en
dock fråga mycketär begränsad ändring eftersom det alltjämt skulleom en

krävas skolgången återupptagits innan barnet fyllt 19 nackdelarår. Deatt som
förknippade med 19-årsregeln skulle alltsåär kvarstå och frågan detär ärom

motiverat.
Till början kan konstateras det betydelse för den hanäratt stor atten av unge

eller hon kan få underhåll från sina föräldrar efter 18 ålder och dettaårs även
uppehåll i skolgången gjorts. frånFörst och med det andra kalenderhalv-ettom

det under vilketåret år den fyller 20 har han eller hon nämligen möjlig-årunge
het statliga studiemedel själv bekosta sina studier.grundläggandeatt genom

till dessFram den alltså vanligen i huvudsak beroende underhåll frånär unge av
föräldrar.sina

Med den tolkning bestämmelsen i frågan underhållrättspraxis kangetts om -
i vidareoch mening de ekonomiska möjligheterna grundläggandebedrivaatt

studier efter avbrott bli beroende till vilken förlagtstid avbrottet ochett av-
under året den född.när Detta knappast tillfredsställandeär ärsom unge en

ordning.
nackdelarDe utredningen tagit här inte endast marginell bety-ärsom upp av

delse. Det i dag inte ovanligt ungdomar uppehåll i sin grundlägg-är göratt ett
ande skolgång. Den ökande internationaliseringen kan dessutom förutses leda
till alltfler svenska ungdomar kommer välja studera åratt att att ett gymna-
sieskolenivå i land eller i för arbetauppehåll skolarbetetgöraett annat att ett att
utomlands. Sådana avbrott ligger väl i linje med strävandena till ökad kon-en

medtakt omvärlden och ökad förståelse för andra kulturer språk.länder, ochen
internationaliseringFrågorna skolans finns berörda i 1992/932158om prop.

1992/93:250och i SOU 1992:93 och 94. Samtidigt ungdomarsamtprop. som
studera eller arbeta utomlands under viss tid 19-årsregelnkanuppmuntras att

tillleda den grund utlandsvistelsen slutgiltigt mister sin tillpå rättatt unge av
underhåll.

Vidare i läge för intedet det närvarande råder arbetsmarknadenär som
ovanligt ungdomar tagit sabbatsår eller avbrutit studierna föratt attettsom

grundläggande efter de fyllt 19arbeta återupptar den skolgången det år.att
till tolkningssvårig-Slutligen 19-årsregeln oklar och kan den upphovär ge

Är underhållsskyldig-avbrottet i sådan beskaffenhetheter. skolgången attav
blivitskolgång haslutgiltigt ha upphört kan avbrutenheten kan När sägasen

återupptagen
avbrottsregeln iden s.k. FB.finns alltså starka skäl för upphävaDet att

berättigatharinvändas föräldrarupphävande regeln kanMot ettattett av
upphör.underhållsskyldighetenförutse tidpunkten förintresse kunna närattav

underhållsskyldighet skallUtgångspunkten emellertid föräldrarnasär att vara
Vidundvikas.skuldsättning för grundutbildning börgrundläggande och att

häravvägningen intressen föräldrarnas och barnens görmellan de två som--
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intressen tillbaka försig gällande utredningen föräldrarnas måste ståattanser.
utbildningen.anspråk försörjning under den grundläggande Redanbarnens på

i fallför föräldrar under flera leva i ovisshet och såi dag kan övrigt år om
underhåll igen.sina studier och därmed få tillbarnet skall återuppta rättnär

börjar direkt efter grundskolan ochgäller i de fall där barnet arbetaDetta t.ex.
underhåll fråninkomster han eller hon inte längre beroendefår sådana äratt av
omkringföräldrarna. har i dessa fall enligt de nuvarande reglerna årBarnet tre

få till underhåll.sig för skolgången och påpå rättatt ta nyttupp
i bort. till under-Utredningen föreslår alltså avbrottsregeln FB Rättenatt tas

därigenom knytas till den endahåll mellan 18 och 21 ålder kommerårs att
uppehåll i studierna under denna tidförutsättningen barnet i skolan. Ettgåratt

medföra föräldrarnas underhållsskyldig-således inte i fallkommer något att att
uppehåll i skolgångenslutgiltigt. Gör den efter fyllda 18het upphör år ettunge

inte underhållsskyldigheten under uppehålletexempelvis för arbeta gälleratt
skolgången.in igen och den återupptarträder den när ungeommen

särskilt bidrag till vissa adoptivbarn ochförlängt bidragsförskott,Förmånerna
underhållsskyldigheten.föräldrarättsliga Motsvaran-barnpension bygger denpå

förmåner.beträffande till dessaändringar därförde bör rättengöras

särskiltunderhållsbidrag fastställas10.6 Måste

18 årfylltför tid efter det barnetatt

l0.6.l Inledning

inte bestämmasbidragsansvariges bestridandefår denUnderhåll till barn mot
tillförlitligt bedömasfyllt 18 innan det kanefter barnet år,för tid det att om

stycket FB.7 kap. 14 § tredjeföreligger därefterunderhållsskyldighet
sighar fört med§ och § tredje stycket FBi kap. 1 14Bestämmelserna 7 att

tiden fram till dess barnetregel fastställs förtill barnunderhållsbidrag attsom
skolgångentidpunkt elleri skolan vid denna återupptas18 Går barnetfyller år.

fastställas påunderhållsbidraget således19innan barnet fyller år, måste nytt,
eller dom.antingen avtal genomgenom

År gymnasieskolanvidare till16-åringarna direkt1992 gick 92 procent av
sinalltså i dag skolut-ungdomar fortsätter58. allra flestaSOU 1993:85 Des.

studieavbrott. Eftersomibland eftergrundskola,bildning efter genomgången ett
fram till dessnormalt bestäms gällaoch domarbidragsskyldigheten i avtal att
inte avbryts ifall, skolgångenbidraget i dessafyller 18barnet år måste om

utbildningfullföljer ifall barneti de dåförtid, fastställas på nytt utom en
18tvåårig, fyllerutbildningen åroch,gymnasieskolan högst två år äromom

förknippatoftaoch detFörfarandet framstår ärefter den 1 juli. tungrottsom
framtiden kom-enskilde.för den Iför det allmännamed kostnader såväl som
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utbildningen i gymnasieskolan ske dels nationella skallpåattmer program som
treåriga, dels individuella När uppbyggnaden treårigadenvara program. av

gymnasieskolan slutförts kommer olägenheterna med dagens fram-system att
träda ännu mer.

Många berörda särskilt då sådana inte ingår i bidragsförskottssystemetsom-
därföroch inte får information från försäkringskassannågon torde inte heller-

tillkänna ungdomar 18 kan ha till underhåll från föräldrarna.över år rättatt
Såväl Ensamförälderkommittén SOU 1983:51 132 CSN rapport 1s. som nr

1991, 142 har pekat kunskapernapå underhållsskyldighetenatt mots. om-
myndiga barn ofta bristfällig bland föräldrar.är

Fastställelse underhållsbidrag fylltbarnet 18 kan anledningnär år utgöraav en
konflikttill mellan barnet och den bidragsansvariga föräldern. Sådana konflikter
naturligtvis långt möjligtbör så undvikas. kan också förenatDet medsom vara

svårigheter för myndigadet barnet behöva inleda domstolsprocessatt en om
underhållsbidrag den bidragsansvariga föräldern; dels det möjligtärmot att

inte villbarnet på detta låter saken förfalla,sätt dels innebärutanagera en
risk förlorande betala rättegångskostnader,att part motpartensprocess som

kanvilket verka avhållande, särskilt saken gäller underhållsbidrag underom en
tid. Följden kan blikort då gymnasiestudierna omöjliggörs eller i fallatt vart-

förskjuts eftersom alternativa försörjningsmöjligheter saknas eller denatt-
andra föräldern får det ekonomiska för den studier.ta ansvaretensam unges

ordning kan innebäraDagens dessutom kostnader för bidragsförskottssystem-
förlängt bidragsförskottFör skall lämnas till den krävs visserligenet. att unge

princip han eller hon medverkar tilli få underhållsbidraget fastställt.att att
Många gånger gäller ärendet emellertid bidragsförskott under mycket be-en
gränsad tid eller månader fram tillnågon några skolgångens slut. iDetta- -
förening med förlängt bidragsförskott betalas innan underhålls-någotävenatt ut

har fastställtsbidrag leder i fall till barnet hinner avsluta sin skolgångmånga att
innan underhållsbidrag har fastställts i dom eller avtal. barnetNärett nytt etten

slutat skolan försäkringskassanhar saknar påtryckningsmedel. Förlängt bidrags-
förskott inte längre och redan utbetalade inteutgår belopp torde kunna

FÖDâterkrävas 1989:36. kan också försäkringskassorna inteDet antas att
nedlägger kontrollera underhållsbidragenspå attsamma resurser som annars

belopp det bara fråga bidragsförskott under månader.någraärom om
Starka skäl förtalar den bakgrund här skisserats underhållsregler-mot attsom

utformasbör underhållsbidraget redan från början fastställs för längreså attna
till fyllertid dess barnet 18 år.än

sådan ordning utformas i huvudsak olikaEn kan på sätt.tre
lösning domarEn i avtal och regelmässigt bestämma underhålls-är att om

bidrag för tiden efter det den fyllt 18 bidragsskyldig-åräven göraatt unge men
för grundutbild-heten denna tid beroende han eller hon sådangenomgårattav

ning i kap. 1 §7 FB.som avses
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Ett alternativ redan från början bestämma underhållsbidragetärannat att att
skall betalas till exempelvis juni månad det barnet fyllerår 19 år eller annan
lämplig tidpunkt.

tredjeDet alternativet ändra huvudregeln i föräldrarnasFB på såär sättatt att
underhållsskyldighet till alltid till juni månad detutsträcks gälla och med åratt
barnet fyller 19 oavsett barnet i skolan eller inte.år gårom

De första alternativentvå bygger huvudregeln föräldrars under-på att attom
hållsskyldighet upphör barnet fyller 18 blir kvar.årnär

Frågan då hur dessa från början fastställaär metoder redan underhålls-att
bidrag för tid efter fyllda 18 förhåller sig till grundläggande processrättsliga-år
och exekutionsrättsliga principer. i avsnitt 10.6.2 och 10.6.4.Detta Entas upp
ändring huvudregeln i till diskussion i avsnitt 10.6.3. Diskussion-FB tasav upp

i alternativetdet andra bör väljas.ut atten mynnar

10.6.2 Villkorade domstolsavgöranden och
underhållsavtal

En yrkande i domstolsprocess bestämt sådantmåste på sättparts ett atten vara
det kan läggas till grund för 42 kap. 2-4 §§ RB.rättegången

avfattning. betydelseRättens domslut skall vidare klar Detta har förges en
rättskraft obegripligt eller oklartsåväl domens dess verkställbarhet. Ettsom

Ärdomslut kan också upphov till ytterligare konflikter mellan parterna.ge
ofullständig det inte framgår den hurdomstolens dom så oklar eller rättenatt av

i rättegångsfel begåtts och skall avgörandetdömt saken har på grundett grovt
fråga 59 kap.domvilla undanröjas. Motsvarande gäller i besluträttensomav

§ 3 §1 och RB.4
Otydligheter vekställighetsstadiet.kan redan betydelse Försagtssom- -

eller avtal underhållsbidrag skall kunna verkställasdom måsteatt ett omen
Ärtillräckligt klar och tydlig till sin innebörd. dom oklarurkunden såvara en

ofullständig inte framgår hur domstolen dömt i saken, skall krono-eller detatt
verkställighet klaga domvillafogdemyndigheten hänvisa den begärt överattsom

utsökningsförordningen; 1981:981. Verkställighet5 kap. 2 § första stycket
efter invändning det materiella rättsförhållandetkan också vägras rörsom

3 kap. 21 § UB.mellan parterna
betalningsskyldigheten i domslut villkorad kan endast undantags-Att göra ett

vägledning vid bedömningen kan erhållas olikavis få förekomma. Viss ur
frågan utformning domardär och hovrätterna haravgöranden HD prövat avom

underhållsskyldighet för tid efter det barnet fyllti underhållsmål såvitt gäller att
18 år, m.m.

lämnas kort redogörelse för dessa avgöranden.Nedan en
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dottertill sinförpliktadesbidragsansvarige401:1967 Den attNJA soms.
tillunderhållsbidragmånatligtvisstuniversitetetvidjuridikstuderade utge ett

bestämdvisstilldock längststudierjuridiskaavslutade sinadotterndlessd en
ut ag.s

under-fråganrövade HDunderhållsbidrag444: mål ett1969 INJA omoms.
Yrkandetsgrund för rättegång.lkunde läggasdetbestämts såhållsyrkande att

förpliktasidragsansvarige skulledenenligt HD utgeinnebörd måste attvara
den del dessainternatläroverk, tillSigtunavidterminsavgifterna fördels sonen

dendirektbetaladesellerkommunala bidragstatliga ellertäcktesinte avgenom
månatligt belopp.visstför medunderhållsbidragbidragsansvarige, dels ettsonen

förgrad bestämttillräckligienligt HD attyrkande måstesådantEtt anses-- iskett RBskärpningarvissaEftergrund för rättegång.ligga tillkunna som
Rättegångs-Se Fitger, P.,vägledande.kunnainte längrerättsfallettorde anses
rekommen-intehar detverkställighetssynpunkt42: 15. Från ansettsbalken s.

SvJTBeckman, N.,i målet,skettyrkandet på sättdabelt bestämmaatt som
dfamiljerättspraxis B VSvenskHöglund, O.,Beckman, N.,361972 samts.

3.
bidravarigenom denverkställighet utslag,39: Vid1929SvJT sansva-avs.

dessför-eller18fyllde årtill dess barnetunderhållsbidragålagtsrige att utge
phörtunderhållsskyldighetensjälv" invändesförsörja sigkunde attinnan u

förikunnaanså prövassälv. Fråganförsörja sigkundebarneteftersom ens
1929 rf262 och SvJT192NJAordningen.stadgade ävenutsÅSäningSmål s.e

s. . under-skulleförordnade i dom utgeTingsrätten1979 attSvJ T en mans.
hon"till dessmånatligt belovisstmedf.d. hustrusinhållsbidrag till ett p

försörj-sintillerhållerstudiemedelellerarbete e na meget genomgenom
allmännadetörde31.12.1978". Hovrättendock längst attning, avt.0.m. an

fårunderhållsmål inteidomframgå,fickgrundsatserprocessrättsliga attanses
förhållanden,ändradehuruvidaavgörandet,innehåll,sådant somattettges underhålls-beträffandedomändring iföranleda.giftermålsbalken kanenligt. en. förnyadtillhänskjutsellermyndigheternaexekutivadeöverlämnasbidrag

tillämplighet.domenstidigarerörande denrövningdomstols
förpliktat dendomakraftvunnenihade1:150: Tingsrätten19RH en

dettiden efterförsinunderhållsbidrag ävenörbidragsansvarige att utge son,
årtidunder dennaförutsättnin"under18fyllt år, att genomsonenatt sonen

verkställighetsstadiet före ågB".§ Påkap. 1i 7grundutbildning, avsessom
Beslut utmät-utbildning.sådangenomgåttmenin i vad månolika omsonenar

hovrättendomvilla ansågbesvär att ettmål överlikväl. Imedde adesning om
sådomenförekommit, dvs.§1 4 RBi 59 kap. attsfelrättegån varavsessom

varföri saken,dömtsdetframgick hurintedetofullständigmörk atter
Hovrättentill tingsrätten.måletåterförvisadeochundanröjdehovrätten omen

betalningsskyldig-få förekommaundantagsvis kanendastframhöll det att enatt
villkorethuruvida ärtveksamhetfall dåivillkorad i domslutet, såsomhet örsuppfyllt aktuellai detförelågotydlighetDenuppkomma.tänkasinte kan som

fadernsverkställighetbeskaffenhetsådan mothovrättenenligt attfal et avvar
intebestridande bort äga rum.

förordnandegälldesåvittoklardomfunnit tin srättsfall, då hovrättEtt annat
RHfyllt 18 år, utgörbarnetdetför tidoägzungerhållsskyldighet attere

förunderhållsbidragtingsrätten bestämtyrkande hadeenlighet med att1 parts
tid,den längreunderellerllt 18 årf"till dess barnetskulle utgå sombarn stycket eftertideni frågadomTingsrättens§ andrai kap. 1stadgas 7 om

fannsinnebörd dettill sinklarinte så att18 ansågsfyllt årbarnetdet att vara
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rimlig säkerhet för den skulle kunna verkställas. Domenatt undanröjdes därför
på grund ångsfelrätte såvitt den underhållsbidragavsåggrovt för tiden efterav
det barnet fyllt 18 och målet i denatt delen visades tillåter tingsrätten.r

För förstå de rinciper ligåertillatt grund för avgörandet ordföran-ärsom
dens, lagmannenolmbergs, ing sin mening intresse.utvec av av

Han lade till utveckling sin följande.av mening

Domen bör utformas så det möjligt inte finns föratt någonutrymmeom
osäkerhet i frågan, huruvida betalningsskyldighet förär handen. v-- - -fattningen lagrummet visar det kan bli för osäkerhet i skildaattav utrymme
hänseenden: Ar den utbildning Towe undergår skolgång i lagrummetssom
mening Ar hon knuten till utbildninåsinstitutionenpå sådant sättett att,

den första fråganbesvaras jakan hon kan sägas i skolan Omom
dessa båda frå jakande, gick i fallså Towe skolan honnäror esvaras 1
fyllde 18 år ler, inteså fallet, harär hon återupptagitskolgångene om
innan hon blev 19 gammalår De angivna frå är så prin-orna ana som
cipiellt vid tvist, skall domstoprövas Förfarandetsett, hos krono-av .fogdemyndigheten inte inrättatär så det finns möjlighetatt att ta upp
bevisning och inte hellerär lämpat för rövning de rättsfrågor kanav som
uppkomma. motivenI till de gällan reglerna i 7 ka föräldrabalkene-hänvisade föredragande departementschefen prop 1978/7 :12 163 till atts
bevisnin i visst hänseende kan föras hos utmätningsmannen,ett nämligen
i frå uruvida underhållsberättigat barn under tidnågon harett vistatsan
hos bidragspliktige. Redan denna begränsadeprövning hos utmätnings-en

kan sig väl komplicerad ifr agrådet angivnate 398. Såmannen l prop s
mycket mindre bör det överlåtas utmätningsmannen vid tvist mellanatt,
föräldrarna, frågorpröva den kan uppkomma vid verkställighetartav som

domslut sådant tingsrättens.ettav som

Villkorade domslut har också diskuterats i doktrinen. Peter Westberg i singör
avhandling "Domstols ofñcialprövning" 413 och 414 följande uttalanden.

Det kan diskuteras villkorade principielltdomslut bör komma iom sett
fråga.Som regel gäller nämligen domslut utformasmåste klart ochatt ett

d igt jfr RB 59:1 4. fall detl kan fylla funktionert sina dåligt.annatp
ramför allt får inte i tvivelsmålsväva angående sina rättigheterparterna

och skyldigheter. De måste auktoritativt och tydligt besked vadettges om
skall gälla för deras fortsatta mellanhavande. Ett villkorat domslut kansom

uplphovtill ytterligare konflikter mellan villkorge Parterna,t utsattex om
uvudöver har uppfyllts eller huruvi det uppfylltstaget Avpå sätt.rätta

olika skäl detär angeläget förhindra uppkomsten sådana intetvister;att av
bara hänsyn till föräven minimera måltillströmningenparterna utanav att
till domstolarna. Rör det sig dessutom villkorad full örelsedom, måsteom

också beakta frågan möjligheterna verkstäl avgörandet. Förman attom a
kunna tjäna exekutionstitel måste fåatt Krfm klart besked domensom av
vad skall framtvingas i det konkreta fallet. Villkorade domslut kanom som

ställa till bekymmer i verkstälighetshänseende, då tveksamhet rådert ex
i domen villkor har uppfyllts å föreskrivet vis.utsatt Om villkoradeom

domslut föranleder dylika tvister inför rfm, kan typiska rättsskipninuppgifterkomma övervältras exekutiv ndighet. Detta skiatt bör dam av
edningar undvikas. För det saknar rfmörsta kompetens handhaan att

sådana tvister. Vidare har förfarandet inför exekutiv ndighet inte kon-m
så, det lämpar sig för handläggningstruerats ipnmgsuppgifter.att rättssav
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varifall,sådanaframför alltgäller partsbetänkligheterprincipiellaDessa
svåraomständigheter, ärberoendeskyldigheteroch görsrättigheter somav

inteharinträffar. Ideoch närellerförutse öra amanpraxisatt omav
underhållspliktålagtsförälder gent-varigenomomslut,villkoratgodtagit

grundutbildning.genomgickdettasitt barn så längeemot

litet. Dedomslutvillkorade ärförframgårredogörelsedenna utrymmetAv att
svårighetenfrämstintressesåvitt härgäller ärbetänkligheternaprincipiella av

rättsfallsgenom-framgåttuppfyllt. Somvillkoret ärdetavgöra utsatta avatt om
föräldervarigenomdomslut,villkoradegodtagiti praxis intehargången man

grundutbild-genomgårdettalängesitt barn såunderhållspliktålagts gentemot
föreslagit i kap.7utredningenändringar13.1982: De150 ochRH 1981:ning

tillämpa.enklareblirbestämmelsenvisserligen attandra stycket FB gör§1 att
för osä-finnsdär detsituationeremellertid uppstå utrymmedetdet kanTrots

varitdetuppkommakan ärfrågabedömningar. Enolikakerhet och omsom
bedrivsstudiernamening. En äri lagrummetsskolgångfråga omannanom

viss tid.bedrivits underhareller en
grundskola ellerstudier ifrågadet ärsvårigheter avgöraNågra att omom

Svårig-I-III.491990NJAuppkommakan knappast väntasgymnasieskola s.
underfaller inskolformhuruvidauppkomma avgörakan däremotheter att en

1978/79:12prop.Förarbetengrundutbildning".jämförlig"annanbegreppet
endast3451986NJArättspraxis70 och1977:37SOUoch155 gers.s.s.

utbildnings-tillvarit knuteneller harden ärHuruvidavägledning.viss ungeen
i all-tordeskolanigåkaneller hon sägashansådantpå sättanstalten attett

Även här kaneller lärare.rektorintygstyrkasmänhet kunna ett avgenom
omfattningielevuppkomma närgränsdragningsproblem storemellertid t.ex. en

bedömningenviduppståocksåkanSvårigheterundervisningen.deltagit iinte
föreliggerförslagutredningensmedstudieavbrott; ävenomfattningen ettavav

18fyllt årbarnetefter det annatunderhållsskyldighet attinte någoni princip
pågår.skolgångtidsådanunder närän

kronofogde-hosÄven aktuellblikanprövningbegränsaderelativtden som
komplicerad. Attsigalltsåkanupphävsavbrottsregeln temyndigheten om

denfrågorvid tvist pröva artkronofogdemyndighetentill somöverlåta att av
bedömsunderhållurkundvillkoradverkställighetviduppkommakan omav en

Utredningen kanlämpligt.inteförenklingarnaföreslagnade varatrots -- villkorasunderhållsskyldigheteninnebärlösningförordadärför inte attsomen
diskuterats.hardetpå sätt som nu

möjligenskulleunderhållsavtaldomslut ellervillkoradegodtaMöjligheten att
tillknötsdomenellleravtaletifyllda 18 årefterbidragsskyldighetenöka om

"studierellergymnasieskolan""studier it.ex.studierspecificeradeklartvissa
och155 rätts-1978/79:12häromutgå"kanstudiehjälpvilka s.för prop.se-

tidpunkt. IsistavisstillI och491990och NJA3451986NJAfallen ens.s.
visdettautformats påbidragsskyldighetbeslutgodtagitsrättspraxis har att om

uppl.,make, 4:eochtill barnUnderhållAgell, A.,och4011967NJAse s.
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1988, 19 och 20. Man kommer då ifrån de svårigheters. förknippadeärsom
med tolkningen uttrycket "annan jämförlig grundutbildningav Nackdelen med

bestämma villkoren föratt underhållsskyldigheten långt i förväg naturligtvisär
bl.a. skolväsendet kan ha förändratsatt och barnet detnär 18når års ålderatt
kan komma välja utbildningsvägatt den iän domslutet elleren annan under-
hållsavtalet angivna. Några hinder detta inträffar -träffamot att över-om en-
enskommelse eller utverka dom sikte på den förändradetar situationenen som
torde inte föreligga 7 kap. 10 § FB. Antalet sådana kan ocksåprocesser antas
bli tämligen ringa jämfört med det antal kan undvikas under-processer som om
hållsbidrag regelmässigt redan från början kunde fastställas för tid efter det att
den fyllt 18 år.unge

Betänkligheterna villkorade urkunder minskarmot visserligen med denna
lösning. De tveksamheter alltjämt kan uppkomma på verkställighetsstadietsom

emellertidär sådana utredningen inte heller kanatt förorda detta alternativ.

l0.6.3 Absolut underhållsskyldighet till och med juni
månad årdet barnet fyller år19

Bestämmelserna i 7 kap. 1 och 14 har samband med varandra. Att bestämma
underhållsbidrag för tid då inte någon bidragsskyldighetvet kommerman om

föreligga är framgåttatt förknippat med vissa nackdelarsom och inteovan- -
invändningsfritt principiell synvinkel.ur

Som redan går de flesta ungdomar i dagsagts vidare till gymnasieskolan och
det kan flertalet ungdomar i framtidenantas att kommer avsluta sinaatt gym-
nasiala studier under vårterminen det år de fyller 19 år.

Ett alternativ skulle denna bakgrund införamot bestämmelseattvara en om
föräldrar underhållsskyldigaäratt sina barn till och med junimot månad det år

barnet fyller 19 år samt vid skolgång även därefter, dock längst till dess att
barnet fyller 21 år.

En sådan bestämmelse skulle enkel förstå och tillämpa.att attvara
Avtal och domar skulle då kunna omfatta underhållsskyldigheten fram till och

med juni månad det barnetår fyller 19 år och de problem förenadeär medsom
18-årsfastställelserna skulle minska. Nyfastställelser skulle endast bli aktuellt
för de ungdomar går i skolan efter juni månad det år de fyller 19som år.
Härigenom skulle domstolarnas och andra arbete med sådana fastställel-organs

minska liksom kostnaderna för rättshjälpen.ser
En fråga är naturligtvis vilka konsekvenser sådan ordning skulle få fören

föräldrarna och för det allmännas kostnader.
Vad gäller ungdomar fortsätter sin skolgång avbrott till och med isom utan

fall juni månad det år de fyllervart 19 skulleår sådan ändring i FB i prakti-en
ken inte innebära någon ändring i föräldrarnas underhållsskyldighet.
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eller gör18 ålderefter årsskolgångsinfortsätterinteungdomar somFör som
föräldrarnasutvidgninginnebäraskulle deti skolgångenavbrott avenett

ungdomarmånader. Detill 18i dagmedjämförtunderhållsskyldighet upp
ellersjälvaförsörja sigochofta arbetaemellertidtordei skolaninte gårsom

de fallunderhåll. Ipåverkar behovetförmånersocialaerhålla sådana avsom
barnetsgrundupphört påharföräldrarnaunderhåll från egnabehovet avav
förändringarinnebära någrainteordningendiskuteradedenskulleinkomster

domenavtalet ellerfastställts kanunderhållsbidragHari dag.jämfört med
försör-ochbörjar arbetabarnet10 § FBkap.stöd 7medjämkas senareomav

självt.sigjer
underhållsskyldig-utvidgningfrågaalltsåpraktikeniskulleDet avom envara
grundläggandegenomgårvarken ut-ungdomargällervadendastheten som

här.intekandenna ärsig själva. Hurförsörjerbildning eller stor angesgrupp
adoptivbarnvissabidrag tillsärskiltbidragsförskott,bestämmelsernaOm om

förskäl talarstarkaochmotsvarande sättändras påskullebarnpensionoch -
allmännasdetökninginnebär deti FBbestämmelsernaföljabörde avenatt -

skullegjortharRFVberäkningarEnligtförmåner.kostnader för dessa ensom
ochmellan 35medbarnpensionernaförkostnaderökadeändring innebärasådan
bi-tillkomma. Förskulle400 barn300-1omkring 1miljoner kr år37 per

bidragsförskottförreglerdagensändringenskulledragsförskottssystemet om
ungdomar3005kr årmiljoneromkring 36kostnad påinnebärabehålls peren

medÄven självasig ärförsörjerarbetebarntillkommer. egetgenomsom
spärregelInforbidrag.tillberättigadebidragsförskottsreglernuvarande enman

uteslutakanbidragsförskottssystemetbehovsprövning iformeller någon manav
alltjämtdåkommerförmånfor dennakostnaderallmännasDetungdomar.dessa

här.intekanHurbelopp.mindremed stortöka, angesettatt men
detmedföralternativdettamedförknippade attkostnader ärRedan de som

ekonomiska läge.i dagensförordaskaninte
frångå-det innebäralternativet ärdiskuterade ettmed det attnackdelEn annan

myndighetsåldern.ende av

medutgå till ochfastställsUnderhållsbidrag att10.6.4
år19fyllerår barnetmånad detjuni

tillutgåunderhållsbidragetfastställabörjanfrån atthuvudalternativ ärNästa att
2019 ochAgell19fyller år samtbarnetmånad det årjuniförslagsvis a.a. s.

498.1970NJA s.
fylltbarnetdetefterunderhållsskyldighet attföräldrarnasförförutsättningEn

grundutbildningsådanfullgördenalltjämtoch sombör18 år är att ungevara
dennaändraskunnaalltsåskalldomenellerAvtalet§1 FB.i 7 kap. omavses

uppfylld.förutsättning inte är
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Metoden bygger presumtionen den kommer fortsättaatt sin skol-attunge
gång i fall till och medvart vårterminen det år han eller hon fyller 19 år. Så
gör också det helt övervägande antalet ungdomar.

Från principiell synpunkt kan skäl anföras sådan lösning. I principmot en
nämligen domstolsprocesser bör kunnaatt förasanses endast aktuella kravom

och inte framtida möjligheter Ekelöf, O,P Rättegång,om Andra häftet, 7:e
uppl., 103. Som huvudregel gäller därför dens. berättigade inte kan föreatt
förfallodagen besvära den förpliktade med rättegång och utverka exigibelen en
dom denne.mot

Ett undantag från huvudprincipen förfallodagen skall ha inträttatt har gjorts
för bl.a. vissa periodiska prestationer såsom underhållsbidrag till barn 13 kap.

§l 1 RB. Vad angår underhållsbidrag kan domstols avgörande alltsåen om-
fatta beloppäven förfaller till betalning i framtiden. Att så falletsom motive-är

den berättigade i behovatt ärras av till sitt uppehälle allteftersomav pengarna
de olika beloppen förfaller.

Att regelmässigt tillåta underhållsbidrag för tid efter detprocesser om att
barnet fyllt 18 innanår det tillförlitligt kan bedömas underhållsskyldighetom
föreligger för tiden därefter skulle innebära ytterligare från huvud-ett avsteg
principen.

Å andra sidan har den här diskuterade lösningen redan vunnit iacceptans
rättspraxis. I rättsfallet NJA 1970 498 förklarade nämligen HD under-s. att
hållsbidrag till barn då det helt övervägande antalet ungdomar fortsätter sin-
skolutbildning efter genomgången grundskola i regel inte borde bestämmas-
för kortare tid till dessän barnet fyllt 18 år. Enligt kap.7 1 § iFB den då
gällande lydelsen upphörde föräldrars underhållsskyldighet barn integentemot
innan barnet erhållit den utbildning med hänsyn till föräldrarnas villkor ochsom
barnets anlag må ha funnits tillbörlig och i fallnågot förrän barnet fyllt 16
år. HD fastställde i målet hovrättens domslut varigenom underhållsbidraget
bestämts tillutgå dess barnet fylldeatt 18 år. Några villkor för bidragsskyldig-
heten efter 16 års ålder inte.utsattes

Av vikt vid bedömningen den diskuterade ordningen kan godtasav om är
givetvis vilka följder detta alternativ får i de fall där barnet inte fortsätter sin
skolgång efter 18 års ålder. I dessa fall bygger avtalet eller domen vissa
förutsättningar sedermera visar sig felaktiga.som

Läget inteär sådant kronofogdemyndigheten kanatt vägra verkställighet på
grund exekutionstiteln inte tillräckligatt ledning.av Verkställighet tordeger
inte heller kunna vägras efter invändning 3 kap. 21 § UB. Inte heller i övrigt
torde det finnas någon möjlighet för kronofogdemyndigheten verkstäl-vägraatt
lighet. Av särskilt intresse dåär avtalet eller domen kan jämkas/omprövas.om
Som framgår det följande går det.av

Den naturliga utgångspunkten är avtal och lagakraftvunna domaratt under-om
hållsbidrag enligt allmänna grundsatser bör ligga fast för framtiden 17 kap.
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trygghet.bereda någoninteskulledomelleravtal§ RB. Ett11 annarsen
under-betalasigåtagitellerförpliktatsbidragsansvarige attEfter det denatt

vidförelegatdenvilkenomständighet,inträffatharhållsbidrag omennu -
bedömningenpåverkatskulle haavtalsslutetellerförtiden avprocessen -

underhållsskyldigheten.
prestationer,förfallandeperiodisktandraochunderhållsbidragdet gällerNär

förstai denredanemellertidharefter domen,tidenförbestämsvilka även
omständighetervilkaantagandenavtalsslutet gjortseller somomprocessen

sig påutvecklatomständigheterna etti framtiden. Attföreliggakommer att
skulleprincip inteiinnebärantagits att varaänsätt processen nyannat som

Ekelöf, O,Poch17:57RättegångsbalkenF itger, P.,Eklycke, L.,tillåten s.
107.uppl.,häftet, 5:eTredjeRättegång, s.

behövsdetfallenangivnadeemellertid för många ansetts attEftersom det av
harerbjuderresningsreglernade ettändringtillmöjligheter änvidare som

ändradeförstalan närvilka tillåtertillkommitspecialreglerflertal att en ny
del harunderhållsskyldighetensfamiljerättsligadeninträtt. Förförhållanden en

§10 FB.kap.intagits i bl.a. 7bestämmelsesådan
jämkasunderhåll rätten,avtalellerdomkanlagrumEnligt detta ett avomen

under-löpandegällerVidareföranleder det.förhållandena att ettiändringom
till beloppetändratsinteindexändringarfrån s.k.bortsetthållsbidrag som --

fyra år,förslagutredningensenligtochnärvarande årtid förunder sexaven
alltid kan omprövas.kapitel 14se

underhållsbidragetbestämtvadendast ärinteämkning kan somJ omsomavse
för de s.k. umgänges-villkorenbetalning ochförvillkorenocksåsådant utan

ellerjämkningenhindrarIngenting170.1978/79: 12 attprop.rättsavdragen s.
underhållsbidraginnebär någotavgörandetillleder attomprövningen ett som

skall erläggas.inte
under-närförutseskunnatkända ellervarit parternaOmständigheter avsom

116.1978/79: 12prop.jämkningföranledaintekanbestämdeshållsbidraget s.
bedömningen.ursprungligai deninbakadefåromständigheterSådana anses

in-sådanafåttsjälv harbarneti dagjämkningbegära ärtill attskälEtt att
bort.fallaheltsänkas ellerunderhållsbidraget börkomster att

jämk-tillskälbedömningendenutredningen ettbakgrund attgördennaMot
18efter årsi skolaninte gårbidragsberättigadedenockså kanning attvara

474.1993NJArättsfalletJämförålder. s.
gjorts kommahär10 § FBkap.tolkning 7med denalltsåkanRättelse somav

ändra vadkommer överenssjälva attförutomståndtill omatt parternagenom-
domstolsavgörande.avtalelleri dombestämts etttidigare genomsom -

intebarnetomständighetendenföranledda attdomstolsprocesserAntalet av
tämligenbli18 kanfyllda årefterskolgångsin antasantagits fortsättersåsom

underhållsbidragetundvikaskanantalmed detjämförtringa omsomprocesser
18 år.fylltbarnetefter dettidentillfastställaskan attbörjanredan från
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Mot bakgrund det anförda förordar utredningen införav bestäm-att man en
melse innebörd underhållsbidragatt regelav inte särskilda skäl talarsom om-
däremot- bör bestämmas för tiden juni månad det år barnett.0.m. fyller 19 år.

Det kan med fog ungdomarnaantas att i framtidenmerparten kommerav att
börja i gymnasieskolan det år de fyller 16 år och avsluta sina gymnasiala studi-

under vårterminen det år då de fyller 19er år. Mot den bakgrunden är en
lämplig slutdag juni månad det år då barnet fyller 19 år. Det är sannolikt att
flertalet barn i framtiden kommer börja i grundskolan detatt år de fyller år.sex
Merparten dessa barn kommer ha slutfört sin utbildningav att i gymnasieskolan
det år de fyller 18 år. När förändringen får genomslag i gymnasieskolan kan det

lämpligt diskutera ändringatt denvara föreslagna ordningen.en av nu
En nackdel med den föreslagna ordningen är aktivitet kommer krävasatt att

från den bidragsansvariges sida för underhållsskyldighetenatt skall upphöra om
skolgången inte fortsätter så förutsatts i avtalet eller domen. Risk finnssom att
den bidragsansvarige inte förstår eller bryr sig för tillatt ståndattom agera

ändring. Det ocksåär möjligt den bidragsansvarigeen förstatt i efterhand får
kännedom skolgången avslutats tidigareatt beräknat.än Denom bidragsansvari-

tvingas då i efterhand ochatt söka få tillge stånd jämkningagera under-en av
hållsskyldigheten. Dessa olägenheter bedöms dock inte så påstora attvara man
grund dem bör frånavstå reformen. Redan idag påverkasav underhållsskyl-
digheten barnet arbete försörjer sig självav egetom eller inte.genom Dess-

måste beaktautom domstol kanatt sätta ned ellerman bort underhålls-en ta
bidrag föräven tid innan talan har väckts förutsatt underhållsbidragenatt är
obetalda 7 kap. 10 § FB Walin, G., Föräldrabalkensamt och internationell
föräldrarätt, 4:e uppl., 235 1 angående drivitsnot krono-s. pengar som av
fogdemyndigheten. Vidare kommer den bidragsansvariges möjligheter hållaatt
sig underrättad huruvida barnet igår skolan eller inte förbättrasom jämförtatt
med i dag den upplysningsskyldighet utredningengenom föreslagit sesom
kapitel 15.

Det naturligtvisär viktigt de bidragsansvariga i god tidatt informeras deom
bestämmelser gäller och den aktivitet krävs dem.som Detta kan skesom av

de allmännat.ex. domstolarna i mål underhållsbidraggenom ochom genom
försäkringskassorna bidragsförskottnär lämnas.

10.6.5 Förlängt bidragsförskott

Den föreslagna ändringen i FB kommer innebära lättnader i försäkrings-att
kassornas återkravsverksamhet. I detta avsnitt diskuteras inte också självaom
ansökningsförfarandet hos kassorna kan rationaliseras reformen.genom

Bidragsförskottet upphör i dag barnetnär fyllt 18 år. Fortsätter barnet skol-
gången därefter måste ansökan förlängt bidragsförskott Engöras. särskildom
ansökan förlängt bidragsförskott har nödvändig förom försäkrings-ansetts att
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kassorna skall tillgång till alla uppgifter betydelse, bl.a. skolgångenav om
boendeförhållandena. Se 1984/85:39och 18. bidragsansvarigeDenprop. s.

skall regel underrättas ansökningen och få tillfälle sig denöveratt yttrasom om
och beslut i ärendet skall fattas. förfarande tidDetta och administrativtärett tar
kostnadskrävande.

fråga förfarandetEn på kan förenklas 18-årsgränsen be-är något sättom om
hålls huvuvdregel underhållsbidraget i enlighet med utredningenssom en men
förslag ändå redan från början fastställts till juni fyllermånad det denår unge
19 år.

möjlighet bort ansökningsförfarandet i de fall bidragsförskottEn utgårär att ta
barnet fyller 18 förlängda bidragsförskottetår och låta detnär utgå utan ny

ansökan till och med juni månad det barnet fyller 19 förutsatt förut-år år, att
sättningarna för förmånen uppfyllda.är

skulle då åligga försäkringskassorna inom för sin kontrollDet att ramen av
pågående bevaka huruvida uppfyllt förärenden kravet skolgång depå är ung-

18 i bidragsförskottssystemetdomar ingår och dra in förskottetöver år attsom
förutsättningarna för det inte längre föreligger 9 § FBFL. Vidare skulleom

naturligtvis alltjämt gälla skyldighet för bidraget anmäladen uppbär atten som
omständigheter kan påverka till förskottet 10 § FBFL.sådana rättensom

sådan ordning skulle innebära belastning kassornas kontrollverksam-En en
Det finns i dag inga centralt sammanhållna uppgifter vilka barnhet. ärom som

för studier berättigar till förlängtstuderande. Förlängt bidragsförskott utgår som
barnbidrag bidrag administreras försäkringskassorna eller studiehjälp.vilket av
Uppgift huruvida studiehjälp uppbärs skulle kunna fram via CSN. Vidaretasom

uppgifter vilken utbildning aktuell, den börjar och slutar, vidkan är närom som
bedrivs infordras från uppbär förskottetvilken skola den kunna denm.m. som

från skolan.och den aktuella
bort diskuterats fordrar delAtt kravet på ansökan på här harsättta som en

administrativa utredningen inte haft tillfälle inomöverväganden göraattsom
för utarbetat förslag i denna del kan därför inte läggassitt arbete. Någotramen

fram.

Samordning10.7 olika åldersgränserav

åldersgränsernågra10.7.1 Sammanställning olikaav

Myndighetsáldern: under 18 underårig omyndig.Den årär ärsom
Allmänt barnbidrag: Allmänt barnbidrag normalt det kvartal,utgår t.o.m.

vilket fyllerunder barnet 16 år.
Förlängt barnbidrag: elev i grundskolan och vissa andra skolor har tillEn rätt

fyllt 16förlängt barnbidrag fr.o.m. kvartalet efter det under vilket eleven år.
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förlängdaDet barnbidraget lämnas den månad eleven slutför utbildningent.0.m.
eller avbryter studierna.

Studiehjälp: Studiehjälp kan förutgå studier i gymnasieskola, folkhögskola
och vissa andra utbildningar första kalenderhalvåret det under vilketårt.0.m.
den studerande fyller 20 år.

Studiemedel: Studiemedel kan förutgå studier i gymnasieskola, folkhögskola
och kommunal vuxenutbildning fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år under
vilket den studerande fyller 20 förår eftergymnasial utbildning.samt

Flerbarnstillägg: Flerbarnstillägg tillutgår den uppbär allmänt barnbidragsom
för eller flera barn. Barn fyllt 16 och bedriver studierårtre som som som ger

till förlängt barnbidrag eller studiehjälprätt får under vissa förutsättningar
räknas med för flerbarnstillägg, dock längst det andra kvartalet det årt.0.m.
under vilket den studerande fyller 20 år.

Föräldrars underhdllsskyldighet barn: 18-årsgränsEn gäller huvud-mot som
regel. Föräldrarna underhållsskyldiga längstär till dess den fyllt 21 år.unge

Bidragvörskott: Bidragsförskott utgår huvudregel den månad,t.0.m.som
varunder barnet fyllt 18 år.

Förlängt bidragyörskott: Förlängt bidragsförskott lämnas längst junit.0.m.
månad det barnet fyller 20år år.

Särskilt bidrag till vissa adoptivbarn: Samma åldersregler gäller för bi-som
dragsförskott och förlängt bidragsförskott.

Barnpension: Barnpension folkpension och allmän tilläggspension betalas ut
till barn far eller har avlidit och inte har fyllt 18 år.vars mor som

"Förlängd barnpension Förlängd barnpension till barn fyllt 18 årutges som
det bedriver studier till förlängt barnbidrag eller studiehjälp.rättom som ger

Den förlängda barnpensionen betalas längst till junioch med månad det år dåut
barnet fyller 20 år.

Bostadsbidrag: får iBarn räknas med hushållet den månad det fyllert.0.m.
18 år. Ungdomar 18 får räknasöver år med de får förlängt barnbidrag ellerom
studiehjälp.

Kommunens principiella skyldighet erbjuda ungdomarsina gymnasieutbild-att
ning nationellt eller individuelltpá Skyldigheten föreligger dett.0.m.program:
första kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20 år.

Behörighet delta gymnasiali vuxenutbildning: Behörighet föreligger iatt
princip fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det fyllerår 20 år.en person

gymnasieskolan:Den treåriga framtidenI kommer merpartennya av ung-
domar börja i gymnasieskolan det år då de fyller 16 ochår avsluta sinaatt
gymnasiala studier under vårterminen det de fyllerår 19 år.
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åldersgränserna10.7 Motiven för de övre

i infördes 1978 med följande motivering prop. 1978/79: 1221-årsgränsen FB år
86.s.

inte alltförFör skall utsträckas lång tid bör dock övreöveratt ansvaret en
för underhållsskyldigheten vid 21 flesta fall under-år. I de kangräns sättas

hållsansvaret iberäknas upphöra barnet 18-19-årsåldern.när är

förlängt för särskilt bidrag vissaFörmånerna bidragsförskott studerande och till
adoptivbarn infördes 1985 efter förslag Ensamförälderkommittén prop.år av
1984/85:39 och SOU 1983:51. Reformen motiverades med villeatt man ge
ensamförälderbarnen ekonomiska möjligheter till gymnasiestudierbättre av

längd. princip skyldig-olika I sådant stöd skulle kunna längeansågs utgå såatt
betala underhållsbidrag förelåg. Av praktiska skäl särskildhet ansågsatt en

bidragsförskott tillåldersgräns, till vilken skulle kunna lämnas, böra knytas an
reglerna for studiebidraget inom studiehjälpen. utgick vid denna tid tillDetta
elever i gymnasial utbildning till och med första kalenderhalvåret det år under
vilket eleven fyllde 20 Eftersom bidragsförskott betalas månadsvis be-år. ut

forstämdes den åldersgränsen förlängt bidragsförskott dock till utgångenövre
juni månad det den bidragsberättigade fyllde 20år år.av

till förmån uppställdes alltså i huvudsak motsvarande villkorFör rätten resp.
beträffande eftergäller enligt föräldrars underhållsskyldighet barnFB motsom

fyllda 18 dock till och med juni månad detår. Förmånerna utgår längst år
fyller 20 2 § första stycket och i 3 § andra stycket SBAL.barnet år FBFL

Barnpensioneringen har sin grund i det familjerättsliga regelsystemet och har
syfte för bortfallet till barnpension hartill lämna ersättning underhåll. Rättenatt

därför tillutformats bakgrund FB:s underhållsbestämmelser. Rättenmot av
pension gäller dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år

i8 kap. 2 § och 14 kap. 2 § AFL. Reglerna huvudsak medöverensstämmer
reglerna till förlängt bidragsförskott och flerbarnstillägg för studeranderättom
i åldern 16-19 prop. 1987/88:171 191.år s.

gällande åldersgränsen för barnpension infördes 1990 prop.Den årövrenu
1987/88: 171. Motiveringen i densamma för förlängt bidrags-stort settvar som
förskott för förarbetena erinras studiehjälp utbetalas tillstuderande. I attom
studerande i gymnasial utbildning längst första kalenderhalvåret det årt.o.m.

vilket fyllerunder den studerande 20 år och motsvarande åldersgränsövreatt
gällde beträffande till flerbarnstillägg och för förlängt bidragsförskott.rätten

naturligt åldersgräns valdes för barnpensionen prop.ansågsDet att samma
1987/88:171 80.s.

Flerbarnstillägg för studerande i åldern 16-19 infördes 1983 efter för-år år
frånslag Familjeekonomiska kommittén prop. 1982/83:88 och S 1981: 12.Ds

åldersgränsen för flerbarnstillägget samordnades med åldersgränsenDen övre
för studiehjälp.
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Som framgått oftahar de åldersgränserna knutits till studiehjälpssystem-övre
Det finns därför anledning titta hur denna åldersgräns varieratpånärmareet. att

tiden varför i ligger 20och den dag år.över
Först ord själva studiehjälpssystemet.några om
Studiehjälp till i 16 till 19 för iungdomar åldern studier gymnasie-utgår år

skola och liknande. Studiehjälp längst det första kalenderhalvåretutgår t.0.m.
Äldrevilket fyllerdet under den studerande 20 studerande i gymnasialår år.

utbildning kan studiemedel.
Studiehjälpen iled samhällets strävanden bereda alla ungdomar,utgör ett att

social ekonomisk möjlighetoberoende och bakgrund och bostadsort,oavsettav
önskad utbildning gymnasial nivå. Stödet syftar också tillgenomgå påatt att,

tillsammans med andra åtgärder, bidra till kompensera barnfamiljerna föratt
kostnaderna för barnets uppfostran och utbildning. Studiehjälpen ingår alltså

led i utbildningspolitiken samtidigt den del samhälletsutgörettsom som en av
stöd till familjerna.

studiebidragStudiehjälpen består för närvarande 750 kr i månadenpåettav
vissa tillägg. Studiehjälpen till juli 1992 vissa förutsätt-kunde den l undersamt

ningar kompletteras med studielån.
Studiemedel för eftergymnasial utbildning för gymnasial utbildningutgår samt

fr.0.m. kalenderhalvåret det under vilket den studerande fyllerdet andra år 20
Studiemedel består studiebidrag och studielån. Studiemedlenår. prövas motav

den ekonomin.egna
studiehjälpssystemetGrunddragen i det nuvarande utformades i början av

År genomgripande förändringar1960-talet. 1964 fattades beslut detom av
Studiesociala stödet prop. 1964:138. Till grund för förändringarna låg två
utredningar; Studiesociala utredningens betänkande SOU 1963:74 "Rätt till

studiemedel för vid univer-studiemedel " angående med studerandesystemnytt
1963:48sitet och högskolor och Studiehjälpsutredningens betänkande SOU

studerande lägre"Bättre studiehjälp" angående förstärkning stödet till iaven
Gränsen båda studiestödssystemen böra bestäm-skolformer. mellan de ansågs

situation; familjenselevernas studieekonomiska de tillhörde ekono-mas av om
elevernamiska hushållning eller inte. huvudpartenDessutom ansåg attman av

skolform tillhöra studieekonomiskainom och borde system.samma sammaen
vid skolformer där huvuddelen eleverna iSålunda hänfördes elever sådanvarav

ålder fick tillhöra familjens ekonomiska hushållning till studie-deatt anses
hjälpssystemet, medan studerande vid skolformer där huvudparten de studer-av
ande självständig ekonomi hänfördes till studiemedelssystemet.hade en

Åldersgränsen mellan båda fastställdes till 21 och korn därmedde årsystemen
sammanfalla myndighetsåldern. Bestämmelserna utfor-med den dåvarandeatt

fördesmades de skolformer där huvuddelen eleverna under 21 årså att av var
till studiehjälpssystemet, studier vid övriga utbildningsformer tillmedan rättgav

hänförasstudiemedel. Studier vid universitet och högskolor kom alltså tillatt
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studiemedelssystemet medan studier vid gymnasier, yrkesskolor och fackskolor
kom hänföras till studiehjälpssystemet.att

Till studerande, började sina gymnasiala studier före det underår vilketsom
de fyllde 21 utgickår, studiehjälp i form studiebidrag jämte tillägg ochav
eventuellt studielån. Till andra studerande på gymnasial nivå, s.k. äldre studer-

utgickande, studiehjälp i form förhöjt studiebidrag och studielån.av
År 1969 sänktes myndighetsåldern från 21 till 20 Studiehjälpensår. ålders-

anpassades tillgräns den myndighetsåldern och för s.k. äldregränsen elevernya
sänktes med år prop. 1969:16.ett

För åstadkomma likformighetstörre i studiestödet föratt fördes 1973årvuxna
äldre studerande vid studievägar tillhörde studiehjälpssystemet tillöversom
studiemedelssystemet. Studiehjälp skulle utgå till studerande fyllde högstsom
19 under detår kalenderår då läsåret började och studiemedel skulle tillutgå
studerande fyllde lägst 20 år det då läsåretår började. Studerandesom som var
20 eller däröverår äldre studerande behandlades alltså lika i studiestöds-- -
hänseende utbildningen gymnasial eller eftergymnasialoavsett prop.om var
1972:27.

År 1974 sänktes myndighetsåldern till 18 år och diskussion uppkom om
huruvida motsvarande sänkning borde studiestödsområdet.göras på 20-års-

behöllsgränsen emellertid prop. 1974:44 68. I propositionen hänvisades tills.
det pågående arbetet inom Kommittén för studiestöd till Kommittén.a. vuxna.
förordade i sitt betänkande SOU 1974:62 "Studiestöd vuxna" bibehållenen
20-årsgräns mellan studiehjälps- och stud betänkandet 153.s.

Studiestödsutredningen diskuterade i sitt principbetänkande SOU 1977:31
"Studiestöd alternativanågra utvecklingslinjer" olika möjliga gränsdragningar-
mellan studiehjälp och studiemedel. Utredningen den uppfattningen attvar av

principertvå borde ligga till grund för den framtida gränsdragningen. För det
första ansåg utredningen myndighetsåldern borde den efterutgöraatt gräns
vilken det borde möjligt för ungdomar med hjälp studiestödet självattvara av
finansiera sina studier. För det andra borde de ungdomar kom från hemsom
med ekonomi inte behöva skuldsätta sig för skaffa sig gymnasialsvag att en
utbildning.

utredningensPå initiativ infördes år 1979 stödform ungdomaratten ny genom
fyllde lägst 18 år det kalenderår, då läsåret började och hade brutitsom som

sambandet med föräldraekonomin kunde studielån återbetalningspliktiga
studiemedel prövades enbart den ekonomin. Syftet i förstamotsom egna var
hand det möjligt förgöra myndiga elever själv fmanisera sinaatt gymnasie-att
studier prop. 1978/79: 153. Reglerna skärptes efter hand och lånemöjligheterna
upphörde helt 1992.år

juliDen 1 1981 infördes den gällande regeln studiehjälp längst tillutgårattnu
och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år prop.
1980/81:100 bilaga 12 F 4.
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Gränsdragningen mellan studiehjälps- och studiemedelssystemen nyligenhar
CSN. sin föreslår nämnden ingen förändring ålders-Iöversetts rapportav av

mellan studiehjälp och studiemedel. Skälen härtill främst 20-gränsen är att
andra områden sänkningårsgränsen har etablerats många och att en av

till statsutgifter utflödeåldersgränsen skulle leda ökade ökatettgenom av
studiemedel. Nämnden betonar vidare det bör möjligt för ungdomaratt attvara

studiernafå gymnasial utbildning skuldsättning och detta ävenutanen om
försenas med år.ett

Överväganden10.7

möjlighet grundlägg-Utgångspunkten alltjämt ungdomar bör haär att att en
ande utbildning skuldsättning. Studiehjälpen och andra stödåtgärder frånutan

uppfostrandet allmänna bidrar till utjämna kostnaderna för barnens ochatt
försörjningutbildning och hjälper föräldrarna för barnets under studie-ståatt

ligger föräldrarna.tiden. Försörjningsansvaret dock
1991 fattade riksdagen beslut utformningen den gymnasie-Våren om av nya

skolan. Enligt fattade beslut skall utbildningen i framtiden ske dels nationellapå
skall treåriga, dels individuellapå Den nyaprogram som vara program. gym-

avgörande de enskilda kommunerna.nasieskolan genomförs i efteretapper av
i hela landet läsåret 1997/98.Reformen kommer fullt genomfördatt vara

erbjudaför skyldighet sinaEn klar vid 20 dras kommunernasårgräns att
§§ skollagen; 1985:1100.gymnasieutbildning 5 kap. och 13ungdomar 5

kalenderhalvåret detskyldigheter kvarstår det första årKommunens t.o.m.
gymnasieskolaockså mellanungdomarna fyller 20 En vid 20 drasår. årgräns

vuxenutbildning 19 § skollagen.och kommunal 11 kap.
framtiden börja i gymnasie-I kommer alltså ungdomarnamerparten attav

sina studier under vårtermi-skolan det de fyller 16 och avsluta gymnasialaår år
i gymnasieskolan kommerdet då de fyller 19 Ganska eleverår år. attnen

19 Studerande 19 i gymnasial utbildning kommer tillår. åröver övervara
återfinnas i och folkhögskola CSN 1-1991,delen komvuxstörsta rapportatt nr

138 139.ochs.
föräldrarna underhållsskyldiga föråldersgräns innebär aldrigEn ärattsom

innebärabarn längre vårterminen det barnet fyller 19 skulleår årän attt.o.m.
studierskulle kunna genomföra sina gymnasialaungdomarna påmerparten av

skuldsättning. finns antalföräldrarnas bekostnad och Det dockutan ett ung-
exempelvis tagitdomar kan studera ytterligare kan habehöva år. Deett ettsom

ellersabbatsår, gjort uppehåll för arbeta eller för värnplikten hagöraett att att
ungdomarstuderat i utlandet. Med tanke hur vanligt detår görär attett

för studieförseningsådana avbrott bör något års utansystemet utrymme attge
ålders-skuldsätta sig. Skäl kan alltså anföras förungdomarna skall behöva en

alltjämt möjligt för fåvid 20 skulle då ungdomarår. Detgräns attvara en
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gymnasial eller jämförlig grundutbildning skuldsättning ävenutanannan om-
studierna försenas med år. En elev börjat i skolan vid sju ålderårs kanett som
med förslaget förlora år och ändå underhåll under treårig gymnasie-ett en
skoleutbildning.

åldersgränsDen där föräldrarnas underhållsskyldighet upphör skulle då sam-
manfalla med den åldersgräns gäller mellan studiehjälp och studiemedel,som
vilket logisktär har den utgångspunkten föräldrarnas underhålls-attom man
skyldighet skall grundläggande och skuldsättning skall undvikas.attvara

Som framgått har 20-årsgränsen också etablerats flera andra områden,
såväl inom familjepolitiken inom utbildningspolitiken. Bestämmelsersom om

åldersgräns 20 finnspå år dessutom i åtskilliga andra författningar. Frånen
samordningssynpunkt skulle alltså sänkning den åldersgränsenövre fören av
föräldrars underhållsskyldighet till 20 innebäraår fördel.en

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras vissa skäl kan anföras för denatt att
åldersgränsen för föräldrars underhållsskyldighet böryttersta sänkas och bestå

till och junimed månad det år då barnet fyller 20 år. Detta skulle innebära en
sänkning den åldersgränsenövre med mellan 6 och 18 månader beroende påav

under året barnet fött.när är
bakgrundMot svensk redan i dag intarrätt i rättsjämförandeattav en per-

spektiv restriktiv hållning vad gäller föräldrars underhållsskyldighet avråder ut-
redningen emellertid från sådan lösning. För rättsjämförelser bl.a. Dopf-en se
fel, P., och Buchhofer, B., Unterhaltsrecht EineEuropa, Zwölf-Länder-
Studie, Tübringen 1983 och SvJT 1993 327 och 328.s.

Ett sätt nå överensstämmelse mellan åldersgränsen för studiehjälpannat att
föräldrarsoch underhållsskyldighet givetvis höjaär mellan studie-gränsenatt

hjälp och studiemedel till 21 år. Detta emellertid knappastär rimlig lösning.en
Som framgått har 20-årsgränsen etablerats flera områden.på En höjningovan

gränsen mellan studiehjälp och studiemedel har också nyligen avvisatsav av
CSN i den nämnden gjorda studiehjälpssystemet.översynen Inte hellerav av en

lösningsådan kan förordas.

10.8 Ekonomiska och andra konsekvenser av

förslagen

Förslagens kostnadseffekter faller på enskilda föräldrar och det allmänna.på
Upphäver avbrottsregeln kommer underhållsskyldigheten och tillrättenman -
bidragsförskott, särskilt bidrag till vissa adoptivbarn och barnpension gällaatt-
för barn mellan 18 och 20 år återupptar sina studier efter uppehållettsom

avbrottet inletts före eller efter 18-årsdagen ochoavsett skol-om oavsett om
gången återupptagits före 19-årsdagen eller inte. Ett borttagande avbrotts-av
regeln kan förväntas begränsad kostnadsökning för förlängdadet bidrags-ge en
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ekonomiska förmåner.och övrigaförskottet
den s.k. avbrottsregelnborttagandeemellertid ocksåAtt beakta är att ett av

bidragen förenklas.administrationeninnebär att av
regel inteunderhållsbidragbestämmelseInförandet gör att somsomav en

månad dentill och med juni det årför kortare tidskall bestämmas än unge
hos bl.a.arbetsbördan deinnebära minskning19 kommerfyller år att aven

vidareReformen kommerförsäkringskassorna.domstolarna ochallmänna att
frånbidragsförskott deutbetaladeför kassorna återkrävaöka möjligheterna att

Detinte fastställas påunderhållsbidraget behöverbidragsansvariga; nytt.
genomslag fulltreformen har fåttemellertid tid innankommer ut.att ta

kapitel leda tillfram i dettaförslag lagtsSammanfattningsvis bedöms de som
besparingar for det allmänna.vissa
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i sambandResekostnader11

med umgänge

regelinförUtredningen föreslårförslag:Utredningens att omenman
i sambanduppkommerresekostnaderskall dela deföräldrarna påatt som

barnet.förälder bor på änbarnet medmed umgås ortatt annansomen
ekonomiskaefter derasdelas mellan föräldrarnaKostnaderna skall resp.

domsto-regeluttryckligföreslår utredningenförmåga. Vidare attomen
resekost-besluta hurskall kunnamållarna de umgängenär avgör om

föräldrarna.fördelas mellannaderna skall

uppdragUtredningens11.1

underhåll kanförreglernaundersökaingårutredningens uppdragI att om
barnetuppkommer närumgängeskostnaderför deutformas så ansvaretatt som
mellanfördelasbarnetänbosatt påföräldermed ärumgås ortannansomen

föräldrarna.

Inledning11.2

förföremålvarit1970-taletbörjansedanharfamiljerättensvenska enDen av
bl.a.präglats strävan-harområdetUtvecklingenreformering.fortlöpande av

föräldrarna.tillrelationeniintressentillgodose barnetsden att
beslutfattaderiksdagen1990 dåhöstenreformarbetetiviktigtEtt togssteg
prop.ochvårdnad umgängeregleri bl.a. FB:svissa ändringar omom

särskiltsyftade1991,kraft 1trädde i denLagändringen,1990/91:8. marssom
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till underlätta utvecklingen föräldrarna i utsträckning skullestörreatt mot att ta
för barnet och själva komma hur vårdnads-ett överensgemensamt ansvar om

och umgängesfrågor skall lösas. De reglerna innebar bl.a. s.k.attnya samar-
betssamtal i vårdnads- och umgängesfrågor skall erbjudas föräldrar i kom-alla

Även FB:s bestämmelser vårdnad ändrades såmuner. attom gemensam gemen-
vårdnad skall komma i fråga inte bara föräldrarnanär ärsam numera ense om

det också då ingen dem utesluter denna vårdnadsform. Vidare slogsutan iav
6 kap. 6 § fastFB frågan barnets behov och god kontaktnäraatta om av en
med båda föräldrarna skulle framträdande plats vid bedömningen vadges en av

bäst för barnetär i fråga vårdnaden NJA 1992 666. Detta gäller isom om s.
såväl de fall då vårdnad kan aktuell de fall då vårdnadengemensam vara som

barn skall anförtros föräldrarna.ettom en av
l propositionen framhölls det i inomdag beteendevetenskapen råderatt stor

enighet det för barns utveckling viktigt barnet haräratt nära ochett attom
goda relationer till båda föräldrarna, dessa bor isär.även om

En grundläggande förutsättning för barnet skall kunna ha och godnäraatt en
kontakt med den förälder inte bor tillsammans med barnet barnetär attsom ges
tillfälle umgås med den föräldern i utsträckning barnetsatt motsvararen som
behov.

Ekonomiska omständigheter kan emellertid olyckligtpå hindra ellersättett
försvåra önskvärt gällerumgänge. Detta särskilt den förälder barnetett när som
skall medumgås bosattär på barnet.änortannan

11.3 Gällande rätt

1l.3.l Umgänge med barn

Vårdnaden barn kan tillkomma båda föräldrarnaett gemensamt,om en av
föräldrarna eller eller särskilt förordnadetvå förmyndare 6 §kap. 2 FB.en
Fr.o.m. den julil 1995 kommer orden "särskilt förordnade förmyndare" att
bytas "särskilt förordnade vårdnadshavare".ut mot

Den har vårdnaden barn har för barnets personliga för-ett ettsom om ansvar
hållanden.

Föräldrarna kan ha vårdnad sitt barn isär.de boräven Igemensam om om
sådana fall kommer dock i allmänhet dagligaden vården liggabarnet attom
huvudsakligen den föräldern. Den faktiska vården barnet kan ocksåena om
ha överlämnats till någon annan.

Vårdnadshavaren skall till barnets behov omvårdnad, trygghet ochattse av en
god fostran blir tillgodosedda. I vårdnadshavarens uppgifter ingår att ansvara
för barnets behov med förälder inteatt umgänge vårdnadshavareärav en som
eller med någon barnet särskiltstår far- eller morför-nära t.ex.annan som -
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inteskall också,-så Vårdnadshavarenmöjligt tillgodoses.långtäldrar omsom
kanupplysningar rörande barnetsärskilda skäl talar det, lämna sådanamot som

FB.§ första stycketfrämja 6 kap. 15umgänget
skall kommamöjligtlångtLagstiftningen från berörda såutgår parteratt som

sig vårdnads-1981/822168 44. Motsätteri umgängesfrågor prop.överens s.
vårdnadshavareinteförälderbegärs ärdethavaren umgänge somav ensom

efter vadumgängesfrågandomstol besluta inärstående, skalleller av en annan
FB.andra-fjärde styckena6 15 §bäst för barnet kap.ärsom

böromfattningi vilken umgängefinns inga lagbestämmelserDet som anger
särskilda villkor.förenas med någrahuruvida börförekomma eller umgänget

elleri allmänhetinnefattari umgängesfrågorDomstolarnas avgöranden meren
skall få Detvilka utövas.tider undermindre ingående reglering de umgängeav

med särskiltförenatsintresse hari barnetsockså exempelfinns umgängetatt
15.1987916 och NJA1981jämför rättsfallen NJAinskränkande villkor s.s.

schablonmäs-avstånd från559 tagit1988har i rättsfall NJAocksåHD ett s.
prövningen företasbetydelsenoch framhållitbestämda umgängestidersigt attav

fallet.i enskildaomständigheterna detunder beaktande av
skall desitt barnvårdnadföräldrarna har gemensamtNär gemensam om

i sådanakan barnetföräldrarna inte tillsammansbesluta barnet skall bo. Borvar
detIföräldrarna.hosföräldrarna ellermycket hos bådabo likafall en av
borinteföräldermed denumgåsbehovfallet har barnet attett somavsenare

barnet.medtillsammans
föräldrarna harbestämmelserinnehåller inga umgänge närFB gemensamom

med denkontakterbarnetsdå kunnaförutsättsvårdnad. Föräldrarna enas om
ekonomiskapraktiska ochmed ochbor tillsammansbarnet inteförälder omsom

vårdnadsformden ärvårdnadGemensam ärsamband därmed.ifrågor som
82varandra. Förgifta medvaritföräldrartillvanligast för barn somnumera

bestod den1992skilde sig årföräldrarde barn gemensammaprocent varsav
uppgifter i frågamotsvarandesaknasskilsmässan. Deteftervårdnaden även om

vanligt medmycketdetmed varandra. Att ärvarit giftainteföräldrar som
klart.torde dockför dessavårdnad även varagemensam

Umgängeskostnaderl1.3.2

oftabidrarmed barnettillsammansborvaraktigtinteföräldrarnaDen somav
till barnetsdirektocksåunderhållsbidragbetalaförutom meraattgenom --

perioder.eller kortareunder längresighosha barnetunderhåll attgenom
vissaförälderhar dennaföräldernbidragsansvarigadenbarnet vistas hosNär

hosvaraktigt borbarnetförälderdenSamtidigt harkostnader för barnet. som
förkostnader barnet.minskade

förut-vissaundersig kanhoshaft barnetharbidragsansvarig förälderEn som
skallhonellerhanunderhållsbidragavdrag detsättningar få göra ett som
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betala. Bestämmelser detta s.k. umgängesavdrag finns i kap.7 §4 FB.om
Huvudregeln avdrag fårär med 1/40göras underhållsbidraget föratt varjeav

helt dygn barnets vistelse under förutsättning vistelsen underav att varat en
sammanhängande tid minst fem hela dygn. Avdragsrätten behandlas närmareav
i kapitel 12.

Om det föreligger särskilda skäl kan domstol förordna andra villkor förom
avdragsrätten än i lagen. Föräldrarna kan naturligtvis också självasom anges
komma överens andra villkor för avdragsrätten.om

Att den bidragsansvariga föräldern delvis fullgör sin underhållsskyldighet
ha barnet hos sig kan också beaktas redan underhållsbidragetatt närgenom

fastställs NJA 1993 401. Bidraget bestäms då till lägre belopp än vadetts.
skulle ha varit fallet.som annars

Barnets vistelse hos den bidragsansvariga föräldern kan vidare inverka på
bedömningen vad skälig bostadskostnadär för den bidragsansvarige närav som
underhållsbidrag bestäms NJA 1987 569 och Allmänna frånråd Socialstyrel-s.

1989:6, 82 och 83. Att den bidragsansvarige tidvis har barnet boendesen s.
hos sig beaktas vidare i bostadsbidragssammanhang.

I det normalbelopp för levnadskostnader den bidragsansvariga för-egna som
äldern får förbehålla sig för levnadskostnader ingår inte kostnader föregna

med barnet.umgänge Bl.a. denna omständighet har föranlett Socialstyrelsen att
rekommendera inte hela överskottet i anspråk till underhållsbidrag;att tas när

preliminärt underhållsbidrag räknats fram enligt formelnett bör det, enligt
styrelsen, vid behov reduceras så den bidragsansvarige i allmänhet fåratt
behålla minst 300 kr förbehållsbeloppet.utöver

11.3.3 Kostnader vid umgängesresor

den förälderNär barnet skall medumgås bosattär på barnetänsom ortannan
kan förenatumgänget med särskilda kostnader. kanDet frågavara vara om

Ärresekostnader för barnet eller föräldrarna.någon barnet litet, kan detav
nödvändigt någon föräldrarna eller någon följer medattvara av annan vuxen

barnet under Om den förälder barnet skall umgås med till denresan. som reser
där barnet bor, kan det bli fråga kostnader för både ochort hotellrum.om resa

Den tillrätt avdrag underhållsbidragetpå föreskrivs i kap. §7 FB se4som
avsnitt ll.3.2 begränsadär så avdraget sin höjdpå den bidragsansvari-att ger

föräldern kompensation för utgifter för till barnet och andra kost-extraga mat
nader för barnet det vistas hos den föräldern.när Avdragsrätten medger således
inte särskiltnågot kompenserar den bidragsansvariga föräldernutrymme som
för resekostnader i samband med umgänget.

FB innehåller inte heller några bestämmelser reglerar föräldrarnas in-som
bördes för sådana särskilda kostnader.ansvar

målI harumgänge HD uttalat föreskrifter domstol meddelarattom som en
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rörande i undantagsfall kan innefatta angivande vilken platspåumgänget av
skall påbörjas utgifteroch avslutas hur resekostnader och andraumgänget samt

sambandi med utövandet skall fördelas mellan vårdnadshavarenumgängetav
och den med vilken barnet har till NJA 1990 219. Att dettarätt umgänge s.
endast bör ske i undantagsfall har motiverats med alltför detaljerade före-att
skrifter samarbetsviljan hos för-utövande ägnade minskaumgänge är attom av
äldrarna och med föreskrifter det diskuterade slaget lätt kan bli inaktu-att av
ella på grund ändrade faktiska förhållanden.av

föräldrarnaNär har vårdnad vilket tidigare sagtsgemensam som numera-
ofta fallet föreligger ingen för dem få umgängesfrågor prövadeär rätt att av-
domstol förutsätts kommade överens.utan

Någon generell för den förälder haft utgifter för fårätt attt.ex.som resa
inte. naturligtvisersättning för dessa från den andra föräldern finns alltså Det är

ingenting hindrar föräldrarna kommer hur kostnaderna skallöverensattsom om
fördelas mellan torde också förekomma föräldrarnadem. Det attatt enas om

föräldern barnet den andra föräldern hämta det ochden skall lämna och påena
fördelar resekostnaderna mellan sig. l de fall då föräldrarna saknarså sätt en

överenskommelse det antagligt den förälder barnet skall umgås medär att som
flesta fall får för hela resekostnaden. i enkätunder-i de stå Frågan togs upp en

sökning 1994 bidragsansvariga föräldrar i Stockholms kom-bland antalår ett
med barn inom bidragsförskottssystemet. Den tyder det endastpå ärattmun

omkring de föräldrar har resekostnader alls delar20 påprocent av som som
vidare avsnittdem åtminstone ibland, 11.5.se-

fråga i samband har Socialstyrelsen i sinaresekostnader medI umgängeom
rimligt del resekostnaderna beaktas vidallmänna råd anfört det äratt att en av

slutliga skälighetsbedömningen sker underhållsbidrag bestäms.den när ettsom
Enligt inte underhållsbidragets belopp,styrelsen bör resekostnaderna påverka

förälderns ekonomiska förhållanden sådanaden bidragsansvariga är attom
frånföräldern underhållsbidraget kan bekosta Allmänna rådutöver resor

Socialstyrelsen 1989:6, 102.s.
iSärskilda kostnader i samband med utövandet har ocksåumgänge rätts-av

praxis i underhållsbidraget NJA 1992viss utsträckning beaktas bestämtsnär
93 inget underhållsbidrag hänsyn till bl.a. förälderns behovmed attavs. -

i Tunisien januari 1992,kunna besöka barnet och Göta hovrätts dom den 7-
DT 1001.

Något särskilt stöd från det allmänna för umgängeskostnader utgår inte.
Kostnader förälder har för vårdnaden eller hakunna utövaattsom en om

sitt i kunna berättiga till biståndmed barn har dock praxisumgänge ansetts
enligt 6 § socialtjänstlagen. alltså fråga behovsprövat biståndDet är ett avom

funnitkommunala medel. Regeringerätten har i refererade avgörandentvå att
RÅ84bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för 2:6kan utgå resekostnader samt

RÅ 1987 ref. 109. första gällde kostnader för hämtningDet avgörandet ettav
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barn vistades i land, för barnet skulle återförenas med sinannat attsom mor
hade vårdnaden barnet och vistades i Sverige. Det andra avgöran-som om som

det gällde förälders kostnader för med barn boddeutöva umgängeatt etten som
i utlandet.

Regeringsrätten har vidare i dom den 21 december 1994 mål 3714-en nr
1993 fråganprövat bistånd till vårdnadshavaren för kostnaderna för barn-om

för besöka den andra föräldern bor i land. Ansökanatt annatens resa som om
bistånd bifölls.

11.4 Tidigare förslag och synpunkter
Ensamförälderkømmitrén i sittansåg betänkande SOU 1983:51 Ensamför-
äldrarna och deras barn kostnader för inte borde beaktasumgängesresor näratt
underhållsbidraget till barnet bestäms. stället föreslogI kommittén kon-att ett

resebidrag borde utgå. Resebidraget föreslogs vid visstutgå reseavståndtant
och för högst fyra år inom Sverige.resor per

Ensamförälderkommitténs förslag i denna del genomfördes inte.
Frågor resekostnader vid utövande skulle ha behandlatsumgängeom av av

1987 underhállsbidragskommitté.års Kommittén hade dock inte möjlighet att
behandla frågan inom den givna tidsramen. överlämnades till Socialde-Frågan

för övervägande i sammanhang.partementet annat
Frågor kostnader för har härefter behandlats riksdagenumgängesresorom av

åtskilliga med anledninggånger motioner bet. 1990/91:LUl3, 1990/91:av
LU29, l991/92:LU3O och 1992/93:LU22.

Utskottet har framhållit det angeläget frågan resekostnader vidäratt att om
utövande får lösning.umgängeav en

När frågan behandlades 1994, hänvisadevåren utskottet till dennasenast,
utredning bet. 1993/94:LU19.

Frågan resekostnader vid utövandet med barn aktualise-harumgängeom av
också inom Nordiska rådet. Vid 37:eden sessionen 1989 hemställdeårrats

rådet Nordiska ministerrådet skulle undersöka möjligheterna ekonomiskatt av
hjälp från samhällets sida till de föräldrar och barn efter skilsmässa borsom en

långt frånså varandra utövandet blir ekonomiskumgängesrättenatt av en
börda. Ministerrådet fann det svårt vidare med frågan beroende bl.a.påatt
olikheter i lagstiftning och geografiska förhållanden.
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11.5 fakta ochNågra umgängeom

umgängeskostnader
lev-Statistiska centralbyrån SCB gjorde 1984-87 undersökningåren en om

befolkningen. Enligt undersökningen levde 1985nadsförhållandena bland år
omkring 250 000 barn med enbart sina föräldrar, vilket motsvaradeen av

18 Ungefär 18 de barnomkring alla barn under år.14 procent procentav av
mil från den andralevde med endast sina föräldrar bodde 15änsom en av mer

föräldern.
frånföräldrar barn levde skildaKontakterna mellan ursprungliga och som
för-Andel alla levde skild frånföljande barndessa såg på sätt.ut av som en

ålder.

Mer sällan än
mge"helgvarannan
kontakt

7,9

5 Förälder
död/okänd

.-:3:3:3:-. AnnatUngefär 17.2
Mer1,8 än halva tidenvarannan

5,2helg -------- - Ungefär
halva tiden

Varannan
helg

62Källa: levnadsvillkor,SCB, Barns rapport

1993.SCB också 1992 ochoch avstånd har undersökts årenUmgänge av
ingen kontakt med sinEnligt undersökning har 16 barnendenna procent av

varje vecka.31 träffar den andra föräldernandra förälder, medan procent
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Kontakt med avstånd till förälder bor med procentresp. som man

Alla
0-6 7-12 13-17 0-17
år år år

Växelvis boende 13 10 4 8
Fader okänd, far/mor död 3 7 9 7
Ingen kontakt alls 11 7 10 9
Träffas varje/varannan dag 8 8 4 6
Träffas varje vecka 17 12 19 16
Träffas vecka 25 30 12 22varannan
Trâffas någon gång/mån 8 9 17 12
Träffas någon gång/år 9 12 15 12
Träffas sällan 6 7 10 8mer

Ingen kontakt alls 14 14 19 16
Träffas varje vecka 38 29 27 31

Träffas sällan änmera
varje vecka. Avstånd
0- 14 km 21 22 18 20
15- 54 km 9 12 14 12
55-154 km 7 ll 6 8

50 mil16- 5 5 6 5
50 mil 5 5 10 7-

Samtliga barn 100 100 100 100

Basta 239 314 406 959
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Kontakt med den andra föräldern efter till föräldernavstånd Avser enbart bam
träffar den andra föräldern, mindre än någon gång veckasom men per

Tråffas
någon någon Alla Bas-varannan mer

vecka gång/ gång/ sällan tal
månad år

Avstånd
km0- 14 61 25 8 7 100 181

15- 54 km 48 21 23 8 100 122
55-154 km 43 28 13 16 100 74

50 mil16- 9 37 38 16 54100
mil50 3 4 52 41 100 60-

tillAvstånd den föräldernandra efter kontakt föräldernmed den enbartAvser
barn träffar den andra föräldern, mindre än någon gång veckasom men per

Träffas
någon någonvarannan mer

vecka gång/ gång/ sällan
månad år

Avstånd
km0- 14 55 41 12 17

54 km15- 26 21 23 12
55-154 km 16 19 9 16

50 mil16- 2 17 17 11
50 mil l 3 31 37-

Vet 0 0 8 12

Samtliga 100 100 100 100

Basta 206 109 151 73

Umgängesmönstren har vidare undersökts Familjerättsenheten vid socialför-av
valtningen i Norrköping Barn och fäder, Umgängesmönster hos 49 barn vars
föräldrar inte sammanbor, Norrköping 1993. Omkring tredjedelartvâ av

ibarnen denna undersökning, gällde barn bodde tillsammans medsom som
modern, hade kontinuerligt med fadern träffasumgänge veckaett varannan
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eller oregel-fjärdedel fäderna hade ingeteller oftare. dryg umgängeEn ettav
krånglandeuteblivet ellerSom skäl tillbundet med barnen. umgängeumgänge

förälderns inställning, pågåendetillfrågade bl.a. den andradeumgänge uppgav
avstånd.ekonomiska faktorer och långakonflikt mellan föräldrarna,

universi-för Socialt Arbete vid UmeåInstitutionenkan ocksåHär nämnas att
antal vårdnadshava-enkätundersökning bland1980 genomfördevåren etttet en

S 1981:18.Dsre
fembodde mindrehälften de barn änundersökning visadeDenna att somav

träffartolvumgängesfrekvens merbidragsansvarige hade hög änmil från den
avståndboddefem de barn påunder året medan endast ettprocent avsomav

"nollum-förumgängesfrekvens. Kurvanhade hög40 mil eller längre såen
boddebarnenavståndet från 13gänge" kontinuerligt med procentsteg somav

mil från40för boddemindre fem mil till 51 dem ännära än procent mersom
föräldern.bidragsansvarigaden

indirekt kostnaderna förreseavståndet ochpromemorian ställs fråganI om -
avståndetellerorsak till minskat umgänge symtomvar enomresorna var en-

umgängesbrist.åtföljandesamtidigtavståndstagande, medföräldrarnaspå
särskild analysi promemorianinte konstaterasdetNågot att ensvar ges men

1979under årnoll-frekvens imed låg eller umgängetvisat förälderatt en
undermed längre besökkompenserade dettaexklusive semestern inte semes-

denindirekta indikationer påpromemorianvilket enligt atttern, senaregav--
sannolik.tolkningen meravar

umgängesbe-denoftastundersökningen betaladesEnligt umgängesresorna av
rättigade föräldern.

%AndelBetalare

27Vårdnadshavaren
34föräldernDen andra
2Barnen

23kostnadernaföräldern delaroch den andraVårdnadshavaren
13Annat

tingsrätterfrån bl.a.avgörandenundersökningSlutligen kan här nämnas aven
Socialstyrelsen1985från 1984 ochumgängesfrågor årenoch hovrätter i som

1988:11.Socialstyrelsen redovisargjort
glesasofta faller bort ellerveckoslutsumgängetkonstaterasI utattrapporten

ifrån varandra.då föräldrarna bor långt
iställtshar nyligen tvåsin andra föräldermedbarnsFrågor umgängerörsom

handläggare vidutfördundersökningienkätundersökningar dels treaven
ochS., Kjellholm, M.Almqvist,försäkringskassaallmännaStockholms läns

universitet ochStockholmsutfördundersökningdels iSandberg, A., aven
Underhållsskyldi-J almert, L.,försäkringskassaläns allmännaVästernorrlands

mödrar, 1994.fäder ochga
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överväganden11.6 och förslag

11.6.1 Inledning

kan ekonomiskt underlätta förälderMan mellan barnet ochumgänget en som
bor på barnet till föräldrarnastvå Detän sätt. ärort att attannan ena se

ekonomiska utnyttjas effektivt. medel åstad-Ett attgemensamma resurser mera
komma detta kan i införa regler fördelning kostnaderna förFBattvara avom

andra införa formumgängesresor. Det någon stöd från det allmännaär att av
för umgängesresor.

naturligtvis möjligt kombineraDet är också de två alternativen.att
lösning medför skildaEn alla barn och föräldrar bosatta påärattsom som
kan med varandra förutsätter form stöd från detumgås någonorter att av

allmänna införs. Oavsett hur sådant stöd utformas medför det kost-ett stora
nader. Tillgängliga medger inte detta, vilket också i utredningenssägsresurser
direktiv. från detUtredningen lägger alltså inte fram förslag stödnågot om

tanke frågans vikt intresse har ådragitallmänna. Med och det denstora som
sig i den allmänna debatten länmar utredningen dock synpunkternågra på
utformningen sådant förslag avsnitt 11.6.2.ettav

11.6.2 frånOlika former allmännastöd detav

läge där det finns ekonomiska möjligheter införa stöd från detI ett att ett
allmänna kan olika former stöd.övervägaman av

fårform förälder inte tillsammans med barnetEn stöd den borär attav som
överstiger visstersättning det allmänna i efterhand för resekostnader ettav som

medErsättning kunna för visst antalbelopp. skulle utgå årett somresor per -
huvudregel billigaste förutsättning för till ersättning skullefärdsätt. En rätt-

intygföräldern visar kvitto avseende kostnaderna ochatt attvara upp om
bidragfaktiskt har alternativ kan generelltumgänge Ettägt ettannat vararum.

föräldrar sinafrån det allmänna till bor visst avstånd från barn. Enettsom
tredje förmodell reseföretag rabatt till föräldrar och barn umgänges-är att ger

och försedan debiterar kostnaderna rabatten.statenresor
Fördelen i de fallmed kontantersättning stödet betalas endastär att uten

bli fallet krävsfaktiskt har detta verkligen skallumgängesresor Förägt attrum.
dock betalasadministrativa för kontrollera bidraget barastora attattresurser

föräldrartill de berättigade till bidraget.ärsom
rabattsystem reseföretagen identifiera särlevande föräldrarI måste kunnaett

och deras barn. form efterkontroll.Ett rabattsystem kräver dessutom någon av
riskerar rabatten utnyttjas föräldrar inte förAnnars ocksåattman av som reser

Ävenumgås med sina barn. kräver därför ganskarabattsystematt ett en om-
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fattande administration
bidrag skulle upphov till begränsad administration. Nack-Ett generellt ge en

intedelen med den metoden den "slår blint"; föräldrar umgåsär ävenatt som
sina bidraget.med barn skulle

möjligStöd i form Färdbiljetter för visst antal stöd-ärett resor en annanav
emellertid alltför osmidig för denform. sådan ordning framstårEn som grupp

aktuell här. Också sådan ordning skulle kräva någonär attpersoner som enav
form kontrollsystem byggsav upp.

tagits kan behovsprövadeSamtliga de stödformer här har motupp varasom
Å sidan blir kostnaderna föreller ekonomi. stödetföräldrarnas barnets ena

det undantas. Med sådannaturligtvis lägre de inte har behov enavom som
denmöjlighet storleken stödet tillprövning får också att av en-man anpassa

Å förknippat medsidan torde sådantskildes behov. andra ett system storavara
problemutformningen och administrationen. Ettproblem, både det gällernär

rimligastbehovsprövningmed det vid måstehänger attatt vara manensamman
kanföräldrarnas hushåll. Annarsekonomiska förhållandena i bådabeaktar de

det knappthos förälder harresultatet bli barn boratt ettt.ex. som en som
inteförälder harfrån för tillekonomiskt får stöd det allmänna att somresa en

komplikation inställer sighelst svårigheter bekosta Ennågra att somresan.som
bådabehovsprövningmedförsöker konstruera gentemotett system enom man

inte finnsfall nämndes det någraföräldrarna i sådantär att ett som nyss --
andra föräldernbor hos tvinga denmöjligheter för den förälder barnet attsom

med behovsprövningkan alltså blibekosta Resultatet attatt man enresan.
inte harfram till barnetbåda föräldrarna i visst fall kommer attettgentemot

harden förälderfrån allmänna, samtidigttill stöd detnågoträtt somsom
Teoretiskttillinte kan tvingas det. gårekonomiska möjligheter betalaatt resan
detproblem faller bort,naturligtvis ändra detta ärdet FB så attatt uppen-men

skäl.barligen inte lämpligt andraav
ekonomiskavilkabestämmasvårighet behovsprövningmed ärEn attenannan

stöd. dag kan bi-skall Iskall krävas för det utgå någotförhållanden attsom
bestämmelserna istödfrån medfrån allmänna kommunernastånd det utgå av

i dag alltsådetta stödsocialt bistånd. kan är6 § socialtjänstlagen De somom
skulle hamnaförhållanden sådana deekonomiskai princip är attpersoner vars

förMålgruppenbetaladesocialbidragsnivån deunder umgängesresa. ettom en
primärt Attskulle alltså avgrän-statligt stöd för umgängesresor annan.vara en

svårig-uppenbarligenrättvistuppfattasden på mötersätt storaett som somsa
socialbidragför tillnivå ligger nivåndet gäller hitta rättheter; överatt somen

medsärskilt de bor tillsammansFörinte alltför hög. många,är sommen som
kostnadernaprioriterarnaturligt föräldrartorde det framståsina barn, attsom

social-de leva pådet innebär måstemed sina barn,för umgänge även attom
bidragsnivå.

skullebehovsprövninginnefattarstödsystemlikhet med allal ettensom
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behovsprövat detta områdepå medföra marginaleffekter. En särskildsystem
svårighet skulle behovsprövningen bör ske ekonomin i tvåatt gentemotvara
hushåll. Slutligen det uppenbartär med behovsprövat stöd tillatt ett systern ett

skulleumgängesresor medföra omfattande administration.en
Sammanfattningsvis kan konstatera olägenheterna med behovsprö-att ettman

synnerligenär Ett innebär stöd tillutgårsystemvat stora. system attsom resor
föräldrarnas och barnets ekonomi kostar andra sidanå och detoavsett mera
intekräver, minst för uppfattas rättvist många, har mycketatt attsom av en

god samhällsekonomi.
frågaEn måste vilken stödformpå väljer äroavsettsom man svara man

varför det skall stöd tillutgå resekostnader föräldrar harnärett separerat, men
föräldrarnainte tvingadenär bo olika arbetsmarknadsskäl,är på föratt orter av

studier eller andra orsaker.av
Ytterligare alternativ skulle medge föräldrarär avdrag vidgöraett att attman

beskattningen för kostnader för Avdragsrätten högst 3 000umgängesresor. på
kr barn och förår erlagda underhållsbidrag till icke hemmavarande barnper
slopades från och med 1991. Motivet tillår detta bl.a. förenklingattvar en av
skattesystemet eftersträvades och avdragsrätten för underhåll till icke hem-att
mavarande barn utgjorde från principen avdrag för personligaett avsteg att
levnadskostnader inte skall medges. sigDet den bakgrunden diskutabeltter mot

införa avdragsrätt för resekostnader.att nu en

ll.6.3 Kostnaderna fördelas föräldrarnamellan

11.6.3.1 Inledning

Som framgått tidigare kan med förälder bosatt påbarns ärumgängeett en som
hindras inte kanföräldrarnaresekostnaderna så högaärort attattannan av

dem hur resekost-bekosta eller föräldrarna inte kan komma överensattav om
fulltlösasnaderna skall fördelas Problemet torde inte kunnamellan dem. ut

med enbart föräldrarnas ekonomiska resurser.
komma tilljämfört med i dag kunnaAllmänt skulle dock förbättringsett en

täckautnyttjas förstånd, båda föräldrarnas ekonomiska förmåga kunde attom
enkät-Som i avsnitt 11.3.3 tyder gjordresekostnader redan nämntsm.m. en

undersök-föräldrarna oftast inte delar iundersökning på resekostnadernaatt
i Stockholms inombidragsansvariga kommun med barnningen avsågsom

föräldrarna.för omkringgällde detta 80bidragsförskottssystemet procent av
kostnader-i utsträckningföräldrarna delarordning innebär störreEn attsom

sinaförskulle föräldrarna harytterligare betona ett gemensamtatt ansvarna
och medreformer områdebarn och ligga i linje med tidigare FB:sväl

artikel 18 i FN-konventionen barnets rättigheter.om
förAtt det inte finns reglering i för kostnadernanågon FB ansvaret um-om
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saken ställs sin den förälderinnebär det, ärgängesresor att spets,om som
till stånd bekosta Eftersomvill skall komma måsteumgängetatt som resorna.

det principiellt motiverasker i barnets intresse svårt sådanärumgänget att en
föräldrarna normalt delar kostnadernaordning. naturligaDet måste attvara

för underhållsbidrag.för efter fördelningsprinciper gällerumgänget somsamma
ekonomiska förmåga skallPraktiska skäl, dvs. föräldrarnasatt gemensamma

Bristeni riktning.utnyttjas bättre, och principiella skäl talar alltså påsamma
vadreglering innebär föräldrar råder oklarhetockså det blandatt om somen

föräldrarnagäller. kunna underlätta för mångaKlarläggande regler skulle säkert
inte minst undanröja anledningar till konflikter.gånger, attgenom

ifinns därför anledning undersöka hur de civilrättsliga reglernaDet FBatt
fördelas föräldrarnakan utformas för umgängeskostnader mellanså att ansvaret

genomtänktpå sätt.ett
utform-ställning tillsärskild frågaEn måste när övervägerta mansom man

kunnaningen i vilken utsträckning förälder skall fåsådana regler är enav
frågan prövad domstol.fördelningen resekostnaderav av enom

vissförsta utredningen möjligheterna i mån skerI hand diskuterar att som-
underhållsbidragi dag till resekostnaderna i samband medhänsyn attta-

möjligheten fördela kostnaderna förbestäms 11.6.3.2. Därefter diskuteras att
med fastställer underhålls-i sambandumgängesresor på sätt än attannat man

fördelningenutredningen fråganbidraget 1.6.3.3. Slutligen diskuterarl om av
11.6.3.4.prövning domstolbli föremål förresekostnaderna skall kunna av

underhållsbidraget bestäms11.6.3.2 till kostnadernaHänsyn när

medföräldrarna i sambandresekostnaderna mellankan fördelaMan att man
olikaunderhållsbidraget. kan ske på Ett sätt ärbestämmer Det sätt. att se

deningår i barnets behov. Ettkostnad ärresekostnaden attannatsomsom en
för dessa.förbehålla sig beloppfårförälder har utgifter för ettresor m.m.som

vid slutliga skälighets-till resekostnaderna denhänsyntredjeEtt är att tarman
underhållsbidragtilleller tillägg detbedömningen avdrag pågöraattgenom

skulle ha bestämts.som annars

behovkostnad i barnetsingårEn som
därför i principResekostnaderna kanintresse.i barnetsskerUmgängesresor

deskall täcka långt harföräldrarna såbarnets behov,del somanses som en av
bedömningenresekostnaderna vidbeaktamöjlighet såledesförmåga. En är att

skulle alltså komma med iResekostnadernaunderhåll.behovbarnets avav
och kläder. För-behov påbedömningen barnets sätt matt.ex.somsammaav

efter sin förmåga. Enkostnaderna ochfå del iäldrarna skulle då ta var en
minskat stödunderhållsbidrag och därmedhöjdaleda tillsådan lösning skulle

tillsyftarutfyllnadsbidrag; reformi formfrån det allmänna atten somav
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förbättra de ekonomiska möjligheterna till skulle alltså tillumgängesresor
följd det allmännas istöd praktiken minskade. lösning skulleDenna ocksåatt

barnets behovsätta med den andra föräldern iumgänge och på såcentrumav
ligga i linje med enligt den nuvarande regleringen isätt FB skallumgängetatt

barnets behov, medan det tidigare föräldrarnas betonadesrättstyras av var som
lagstiftningen.i
Lösningen dock inte problemfri. praktiken det inte alltid barnetär I är som

förälderden barnet inte bor tillsammansgör med. Med dennautanresan, som
lösning skulle boföräldern betala kostnaden för den andra förälderns medresa
hjälp underhållsbidraget och vad han eller hon själv bidrar med till barnetsav
underhåll. framståDet måste egendomlig ordning den bidragsansva-attsom en

förstrige skall underhållsbidrag och därefter "få tillbaka" del det förutge en av
kunna till barnet. Redan detta skäl lösningen avvisas.måste Dess-att resa av

det uppenbart den mycket lätt kan upphov till konflikter mellanärutom att ge
föräldrarna. Det finns också andra olägenheter.

för kostnadenFörbehåll
Om förälder haft utgifter för skulle få förbehålla sigumgängesresor etten som
belopp motsvarande utgifterna, skulle i bli den andrakonsekvensen dag att
föräldern indirekt fick i särskilt förbe-del kostnaden den påverkanta ettgenom

fårhåll på överskottet. förälder har kostnaden skulle därigenomDen som
dubbelt, eller får förbehålla sig beloppkompenseras han hon delsatt ettgenom

kostnaden, dels får betala lägre underhållsbidrag/stå förmotsvarar ettsom en
mindre del barnets underhåll. den s.k. nettokvotdelningsmetoden skulleIav

andra föräldern i vissa fall Omden dock endast påverkas kostnaden. denav
förälder haft kostnaden har förmåga för den skulle han eller honståattsom
också få det. följd det minskade ömsesidiga ekonomiskaDettagöra är en av
beroendet mellan föräldrarna leder till.metodensom

föräldrarna ide fall inte kan dela resekostnaderna torde detI påattenas om
oftast förälder skall med får fördag den barnet umgås som svaravara som

därför leda till det under-lösning med särskilda förbehåll skulledem. En att
skulle ha varit fallethållsbidrag fastställs ofta blir lägre vadän som omsom
egendomlig prioriteringkan framståkostnaderna inte hade beaktats. Det som en

medel tillbehovi princip skulle före barnetsmedel till gå t.ex.avresorom
och kläder.mat

påverkar skälighetsbedömningenKostnad som
påverka denkostnaderna förtredje alternativet låta umgängesresorDet är att

beräk-avslutastorlek börunderhållsbidragetsskälighetsbedömning somav
Socialstyrel-alternativetdetningen enligt den allmänna modellen. Det är som

inte kanbidragsansvarigeförordar i sina allmänna råd för de fall då dennusen
skulleför andra fallbetala lösningresekostnaderna. Med sådan även rese-en
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kostnaderna kunna fördelas föräldrarnamellan efter deras ekonomiskaresp.
förmåga. Beroende vilken föräldrarna betalar resekostnaderna skulleav av som
underhållsbidraget fastställas till lägre eller högre belopp skullevadänett som
ha varit fallet resekostnaderna inte hade beaktats.om

En fördel med denna lösning jämfört med lösning med särskilda förbehållen
dock kanär underlåta beakta kostnaderna fullt ut resultatet bliratt attman om
barnets grundläggande behov mat och kläder m.m. åsidosätts.att

Med nuvarande regler bidragsförskott medför ordning särskildamedom en
förbehåll eller beaktande resekostnaderna vid skälighetsbedömningenett av

Ävenockså det allmännas kostnader för bidragsförskott kommer öka.att att
här alltså den direkta kopplingen mellan underhållsbidragets belopp ochger
utfyllnadsbidraget olyckligt resultat. Enligt utredningens direktiv fårett eventu-
ella regler fördelning resekostnader inte utformas detså uppstårattom av
ökade kostnader för det allmärma. därförDet saknas förutsättningar väljaatt
lösningar det slag utredningen diskuterat.av som nu

båda lösningarnaDe innebär alltså framgått det indirektattsenare som- -
kan komma statligtutgå stöd från det allmänna till resekostnaderatt ett genom

utfyllnadsbidraget ökar. särskiltEtt problem storleken detta in-äratt att av
direkta resestöd blir beroende hos föräldrarna barnet bor. Antagav avvem som

föräldrarnas ekonomi sådan underhållsbidraget blir 500 kr i månadenäratt att
barnet bor hos föräldern 500A, l kr barnet bor hos föräldern B.om men om

Antag vidare resekostnaden 400 i månadenkr och underhållsbidragetäratt att
skall minskas Ommed 400 kr. barnet bor hos A täcks hela detta belopp av
utfyllnadsbidraget. andraMed ord det resekostnadsstöd från detutgår all-ett

med 400 kr. Om barnet däremot bor hos blirB det statliga stödet baramärma
73 kr. Eftersom sker i barnets intresse otillfredsställan-detumgängesresorna är
de stödets storlek blir beroende hos barnet bor.om av vem

Att låta kostnaderna för underhållsbidragets belopppåverkaumgängesresor
framstår också intetveksamt ändrar de för hänsyns-snäva gränsersom om man

tilltagande umgängeskostnader ställs i kap. §7 4 FB.som upp
Alla lösningar innebär kostnader för skall beaktasumgängesresor närattsom

underhållsbidraget till barnet bestäms har dessutom den bristen intedeatt
medför lättnad eller endast mycket liten lättnad för bidragsansvariganågon en
föräldrar förmåga bidra till sittsaknar barns grundläggande behov ellerattsom

förmåga bidra mindreendast har med belopp. Lösningarna inteatt ett ger
tillgång till boförälderns eventuellt goda ekonomi. bidragsansvarigEn som
saknar förmåga bidra till sitt barns underhåll skulle alltså fåinte någonatt
kompensation för resekostnaderna boföräldern hade mycket godäven om en
ekonomi.

resekostnader skall kunna beaktas vid skälighetsbedömningen ellerFör att
särskilt förbehåll dessutom uppskattning i förhandmåste görasettgenom en av

hur kostnaderna förväntas bli och hur de kommer fördela sig mellanstora att
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lägreellerblivit högrekostnadernavisa sigefterhandkan iföräldrarna. Det att
räk-utsträckningstånd i denkommit tillinteumgängeeller manatt ett antaget

i 7 kap.bestämmelsernaenligtdå få jämkasUnderhållsbidraget skullemed.nat
§10 FB.

innebärmodelleralla deSammanfattningsvis kan konstateras attatt mansom
underhållsbidrag ärfastställersamband mediresekostnadernabeaktar att man

försituationenunderlättakande säkertnackdelarvissaförenade med även om
i vissa lägen.föräldrarna

kostnadernafördelningcivilrättslig regelsärskild11.6.3.3 En avom
föräldrarnamellan

regelsärskildEn

samband mediresekostnadernabeaktalösning attoch bättre änEn attannan
hur kost-isärskild regel FBinföraunderhållsbidraget bestäms är att omen

frågaGivetvis skall detföräldrarna.mellanskall fördelasnaderna enomvara
kommasjälva kunna överensalltsåskallFöräldrarnadispositiv regel. om

bäst.dedetfördelningen på sätt anser varasom
fördelar.flerainnebärkostnadernafördelningsärskild regelhaAtt avomen

samtidigtekonomiska förmågaföräldrarnastill bådatillgångDen somger
försörjninggrundläggandebarnetsskiljas från fråganresekostnaderna kan om

behov såsomgrundläggandetillmedelbehovföre barnetstillåtsinte gåoch av
kläder.ochmat

vårdnadharföräldrarnasåvälbör gälla närregleringsådanEn omgemensam
bör där-Regleringenvårdnaden.harföräldrarnaendastbarnet när en avsom

domstolspröv-till ståndfåmöjligheternagällerdetolika när att enemot vara
l1.6.3.4.avsnittiutredningenbehandlarfråganning. Den

regleringsärskildväljer haföreslår,utredningenOm att avenman, som
kopplaintealltsåochresekostnadernadelaskallföräldrarnahur attfrågan

regeln iföranaturligtdetunderhållsbidraget ärtill attresekostnaderna mest
tillfredsställan-heltmöjligtinteregel detsådanMed ärFB. att6 kap. enen

omfattning. Deni ganskadetdisponerakapitlet storstrukturde attutan omav
bestämmelseninföratills vidare ett nytttordelösningenbästa att somvara

6 § FB.i 6 kap.andra stycket a

Fördelningsmetod

föräldrar-mellannormalt fördelasresekostnadernabörslagits fasttidigareSom
bestäms,till barnetunderhållsbidraggällerprinciper närenligt somsammana

förmåga.ekonomiskaförälderstillmed hänsyndvs. resp.
mellandelas likaresekostnader böruppfattningenframförtshardebattenI att

Även fördel-strida deskulledettafrånbortser motföräldrarna. attmanom
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ningsprinciper gäller underhållsbidragnär till barn bestämssom skulleett en
sådan ordning i del fall leda till inte korn till ståndatt de ien ochresor trots att
för sig genomförbara, föräldrarnas samlade ekonomiskavore förmåga kun-om
de utnyttjas. Om förälder har hög inkomst och den andra föräldern haren en

låg inkomst, skulle antalet föräldrarna kan bekostaen vid likadel-resor som en
ning kostnaderna bestämmas den lägre inkomsten. Saken kanav ocksåav ut-
tryckas så med likadelning inteatt uppnår syftet med fördelnings-man en en
regel, nämligen utnyttja föräldrarnasatt samlade ekonomiska förmåga.

Av detta följer enligt utredningensatt mening vid fördelningenman av rese-
kostnaderna normalt inte skall beakta anledningen till varför barnet och den
andra föräldern bor på olika Ett sådant hänsynstagandeorter. riskerar att ge
upphov till konflikter mellan föräldrarna. Den föreslagna regleringen siktetar

barnetspå behov kontakt med sina båda föräldrar. Barnets intresseav står alltså
i Låter "skuldfrågan"centrum. spela vid fördelningen riskerarman attman

inte kommer till stånd i den omfattning skulleresor ekonomisktsom vara
möjligt utnyttjade båda föräldrarnas ekonomi fullt Samtidigtom kanman ut.

inte komma ifrån det finns situationer då det kan framståman att stötandesom
inte alls hänsyn till varför föräldernatt ochta barnet bor mycket långt ifrån

varandra, föräldrarnasnär flyttningt.ex. uppenbarligen inte beror påen av
än önskan Ävenställa till bekymmerannat för denatt andra föräldern.en i

andra fall kan omständigheterna sådana det framstår skäligtattvara attsom
fördela resekostnaderna på enligtsätt än den föreslagnaett huvudprin-annat
cipen. Det måste alltså finnas för hänsynett tillutrymme baraatt ta änannat
föräldrarnas ekonomiska förhållanden, även det innebär barnets intresseattom

träffa förälder i vissa fallatt underordnas andra intressen.av en
En fördelningsregel kan innebära föräldrar i vissa fall kan kommaatt avståatt

från flytta till föratt börja arbete.ort t.ex. Men inte helleratten annan ett nytt
sammanboende föräldrar flyttar fritt inrättar sitt liv med hänsyn till sinautan
barn. Om fördelningsregel får till följd föräldrar och barn ien störreatt ut-
sträckning bor kvar kan det knappast till någon nackdel.ortsamma vara

Vilka kostnader skall beaktas

För kostnaderna skall fördelas mellanatt föräldrarna bör kostnaderna vara av
någon betydenhet. Vidare bör inte endast kostnader för inom landet utanresor
även kostnader för landet fördelas. Endastutom nödvändiga kostnaderresor
bör beaktas. Som regel får frånutgå billigaste färdsätt med allmännaattman
kommunikationer används. Vilka kostnader skall beaktas behandlas närma-som

i kommentaren till författningsförslagen kapitel 27.re
Resekostnader i samband med barn umgås med förälderatt ett ären som

bosatt på kostnaderär för tillfredsställaort viktigt behovannan hosatt ett
barnet. fårDe dock inte inverka föräldrarnas skyldighet för barnetsatt svara
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materiellagrundläggandemed barnsskallVadgrundläggande behov. avsessom
kapitelframgårbehov av

tillgodosetillräcker äninteekonomiska attförälders annatOm resurseren
läggaföralltsåsaknasbehovmateriella attgrundläggande utrymmebarnets

förälder.dennaresekostnadernadelnågon av
problemlöser detinteförslagetframhållautredningenvillAvslutningsvis att

förtillräckligaärföräldrarnasinteibestår resurseratt gemensammaenssom
vissaförsituationenförsvårardetbekosta umgängesresorna t.o.m.utan attatt

förbättring.vissinnebäradet docktordeföräldrar. Allmänt sett en
därdemed i dagjämfört ärförsämringmedförakanförslagetfall därDe en

medanbestämtsunderhållsbidragetbeaktatshar närtidigareresekostnaderna
underhållsbidrag såföranspråki attöverskotthelabidragsansvariges tasden nu

förbe-kvarendast harbetalatsharunderhållsbidrageteftereller honhan att
möjlighetekonomiskinte har någon attboföräldernsamtidigthållsbeloppen som

vanliga.intetorde dockfallDessaresekostnaderna.del i varata
enligtbiståndfalli vissakanekonomiskasaknarföräldrarnafalldeI resurser

socialtjänstlagen§6 ges.

Domstolsprövning11.6.3.4

mål umgängeiresekostnaderBeslut omom
medbehov umgängebarnetsförvårdnadshavare enatt avBarnets ansvarar
6 kap.tillgodosesmöjligtlångtsåvårdnadshavareinte ärförälder somsom

sig det umgängemotsättervårdnadshavarenOmFB.stycket somförsta§15
förälderför dennaåterstårvårdnadshavare,inteförälder ärbegärs somav en

efterumgängesfråganibeslutaskall dåDomstolendomstol.vidtalanföraatt
för barnet.bästvad ärsom

ibestämmelseringainnehåller FB11.3avsnitt angerianförts somSom
för-börhuruvida umgängetellerförekommaböromfattning umgängevilken

för förar-redogjortsocksåavsnittet hardetvillkor. Isärskildamed någraenas
i mål umgänge.rättspraxisochbetsuttalanden om

barnetänbosatt påförälder ortärmedskall umgås annanbarnetNär somen
gällakanfrågorDessaekonomiskochpraktisk art.frågorsärskildauppstår av

betalaskallochavslutaspåbörjasskallplats somvilken umgänget vempå resp.
platsdenValetmedsamband umgänget.utgifter iandraresekostnader och av

konsekvenserekonomiskakan haavslutaspåbörjasskallumgängetdär resp.
bestämda platsendenbarnet pålämnaförutsättasfårvårdnadshavareneftersom

förföräldernandra eventu-och denefter umgänget,det där ansvaraoch hämta
hurreglerarindirektplatsvaletinnebärakanDettaandra attella avresor.

fördelas.skallresekostnaderna
för-önskvärtdetbarnet är attfrågor rörövrigagällerdetLiksom när som

ekonomiskademöjligt kommer överensutsträckningi omsåäldrarna stor som
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frågor förenadeär med umgänget. Om de inte kansom komma överens, har de
enligt rättspraxis möjlighet dessa frågoratt prövade domstol i målav om
umgänge. I avsnitt 11.3.3. har redogjorts för HD:s avgörande NJA 1990

219.s.
Enligt HD finns det flera skäl talar för domstolarna endast i undan-attsom

tagsfall bör meddela föreskrifter detta slag, eftersom de ägnadeär minskaav att
samarbetsviljan hos och lätt kan bli inaktuellaparterna grund ändradeav
faktiska förhållanden. En sådan föreskrift docksägs kunna påkallad,vara om

utebliven reglering skulle innebära deten önskvärdaatt inteumgänget kommer
till stånd eller minskas i utsträckning går barnetsöver intressen.en utsom

Det finns också skäl talar för domstol i avgörandeattsom ett umgängeen om
även beslutar ekonomiska frågor.rent Detta behöver inteom ha negativen
inverkan föräldrarnaspå förmåga samarbeta. vissaI fallatt måste frågan prövas

domstol just därför föräldrarna inte kanav att samarbeta och detta går överut
barnets intresse umgänge med den förälder inte vårdnadshavare.av är Isom
andra fall kan domstolens avgörande ha positiv inverkan deten attgenom
innebär lösning båda föräldrarna kan Avgörandeten kansom ocksåacceptera.
tjäna utgångspunkt för överenskommelse mellansom föräldrarna, deen om
faktiska förhållandena skulle ändras.

Såväl pedagogiska andra skäl talar för det införs uttrycklig före-som att en
skrift domstolarna får förenaatt avgörande iom ett umgängesmål medett
villkor reglerar för resekostnaderna i sambandsom ansvaret med umgänget. En
sådan bestämmelse kan lämpligen införas i 6 kap. 15 § FB.

Ett domstolsavgörande umgängeskostnadernas fördelning torde inte kunnaom
verkställas i utlandet med stöd de internationella överenskommelserav som
reglerar verkställighet avgöranden angående underhåll. Inte heller tordeav
bistånd kunna erhållas enligt 1956 års New York-konvention indrivningom av
underhållsbidrag i utlandet angående denna konvention kapitel 24.se

Gemensam vårdnad, m.m.

Reglerna i 6 kap. FB vårdnad lägger vikt vid barns goda förhållandestorom
till båda föräldrarna. Detta också syftet reglernanär vård-var om gemensam
nad infördes. Reglerna frånutgår föräldrar haratt vårdnadsom gemensam om
sitt barn skall fatta beslut i alla frågorgemensamt barnetrör sesom prop.
1975/762170 143 och 144. Från denna princip har gjortss. undantag närett
det gäller frågor underhållsbidrag. finnsDet möjlighet för föräldrarom att utan

denatt vårdnaden underhållsbidragetge upp till barnetgemensamma fast-
ställt domstol. Man har syftet med reglernaav ansett att vårdnadom gemensam
inte motverkas denna möjlighet prop. 1978/79:l2 92.av s.

debattenI har framförts föräldrarna vidävenatt vårdnad bordegemensam
kunna få umgängesfrågan reglerad i domstol. Det ankommer inte på utred-
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resekost-förföräldrarsförslageti frågan. Iåsiktha någonningen ansvaratt om
nämligenprinciperna,gällandei dagfrån de attutredningen utgåttnader har

skall kommasjälva överenssitt barnvårdnadFöräldrar har omgemensamsom
fördel-resekostnadernasdomstolsprövningbarnet. Någoni frågor rör avsom

barn-vårdnadharföräldrarnaskeinte kunnabör alltså närning omgemensam
domstolarnaförsvårighetermedföraockså attskulle detpraktikenI storaet.

omfatt-möjlighetha prövaresekostnadernafördelningen attreglera utan attav
påbörjasskallvilken plats umgängeteller påningen umgänget av-resp.av

slutas.
inte kanvårdnadvidinnebärordningenföreslagnaDen att gemensamman

utverkatördelningsregelnföreslagnaden ettkraft bakom attnågonsätta genom
Åifrågasättas.naturligtviskanbestämmelsesådandomstolsavgörande. En

prövadfå fråganinte bör kunnai dagvarförförsidan skälenandra är avman
betydelseändå fåtordeBestämmelsenstarka.situationerdomstol i dessa genom

verkaocksåkanDenharföräldrarnaden klargör gemensamtettatt ansvar.att
föräldrarna.mellankonfliktanledningarnaminskanormbildande och

kanförkostnadernaioch deltabestämmelseneftersigOvilja rätta resoratt
godabarnetsfrämjaobenägenhetallmäniinslag attockså utgöra ett meraen

oviljasådanbarnet. Enänbor påföräldermed denkontakter ortannansom
medtillsammansborbarnetförälderdensåväl hosförekommakan somsom

teckenkani sinInställningen något ettföräldern. ärandra turdenhos varasom
vårdnadsfrågan bör omprövas.på att

barnetsännågonvårdnadshavare ärbarnetssåkan ocksåDet att annanvara
under-har inte någonförälderbarnetsintevårdnadshavare ärförälder. En som

resekostnaderför tarför barnet. Resonemangethållsskyldighet ansvaretom
fallantaletövervägande äralldelesdetföräldrar. lbarnetssiktedärför bara

vårdnadshavare.föräldrar ärbarnetsdetockså så ärdet att somaven
någon änocksåkanmed barnetvill ha umgängeDen annanvarasomperson

inte något15 § FBi 6 kap.ordalydelsenfalldetta utgörförälder. Ibarnets
fråganmedsambandiresekostnaderbeslutar attdomstolhinder ommot att om

resekost-regleringsärskildinföra någonAtt därutöverumgänge avgörs. av
nämligentordeFörhållandenaifråga.kommafall kan knappasti dessanaderna

reglering.för allmänsiglämparde inteolikaså att envara

frågorprocessuellaVissa

föräldermedskall umgåsmed barnsambandiresekostnaderTvister att enom
äktenskaps-med målsambandihandläggaskanbosatt påär ort omannansom

får prövasfrågor umgängeeftersom bl.a.föräldrar,mellan barnetsskillnad om
äktenskapsbalken.5 §14 kap.sådana måli

eller någotsocialnämndenuppdrafår rättenvårdnad och umgängemålI om
enigheti syfte nåsamarbetssamtalanordnaintresse atti barnetsattannat organ
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mellan föräldrarna 6 kap. 18 § FB. Syftet med denna bestämmelse främstär
öka förutsättningarna föratt föräldrarna ochatt i samråd skallgemensamt

besluta vårdnaden och umgänget med barnet. Frågorom resekostnader-om om
fördelning kan bli aktuell i detta sammanhang.nas

Om barnets föräldrar inte följer allmän domstolsen avgörandeav vård-om
nad, ellerumgänge överlämnande barn, kan den andra föräldern söka verk-av
ställighet hos länsrätten 21 kap. 1 § FB. När det gäller verkställighet rörsom

innebärumgänge det länsrätten skall åläggaatt vårdnadshavaren överlämnaatt
barnet till den andra föräldern. Om det inte uppenbartär obehövligt skall läns-

bestämmarätten tid och plats för överlämnandet 15 § förordningen 1967:715
tillämpning 21 kap. FB. Länsrätten kan i beslutom verkställighetav om ettav

avgörande umgänge har vunnit laga kraft jämka vad har bestämtsom som som
i avgörandet villkor eller tidpunkt för umgänget detnär påkallatärom av
förhållanden har inträffat efter avgörandet 21 kap. §4 FB. Detta innebärsom

länsrätten kan ändra vad haratt föreskrivits resekostnader i sambandsom om
med dockumgänget, endast för det umgängestillfálle ansökan verkstäl-som om
lighet En definitiv ändring villkoren för kanavser. umgänget bara beslutasav

allmän domstol enligt 6 kap. 15 § FB.av
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bidragsansvarigföreslårUtredningenförslag:Utredningens att en
underdygnhelaminstsig underhoshaft barnetförälder ensexsom
han ellerunderhållsbidragdetavdragkalendermånad skall göra ett

underskettskall havistelsenskall betala. Kravethon att samman-en
bort.dygnfem helaminsthängande tid tasav

Gällande rätt12.1

under-betalaförutomoftabidrarföräldern attbidragsansvarigaDen genom-
hosha barnetunderhålltill barnetsdirekt attocksåhållsbidrag genommera-

perioder.kortareellerlängreundersig
vissaförälderdennaföräldern harbidragsansvarigadenvistas hosbarnetNär

barnet.kostnader förminskadeboföräldernSamtidigt harför barnet.kostnader
förut-under vissakanhos sighaft barnetharförälderbidragsansvarigEn som

skalleller honhanunderhållsbidragdetavdrag påfåsättningar göra somett
och§ FBi kap. 4finns 7umgängesavdrags.k.dettaBestämmelserbetala. om

§§och 15 BFL.5i 4 a,
underhållsbidraget1/40medfåravdrag görasinnebärHuvudregel i FB att av

vistelsenförutsättningundervistelse varatbarnets attdygnvarje heltför av
be-Avdragsnivän ärhela dygn.femminsttidsammanhängandeunder aven

vissaharhosvaraktigt borbarnetförälderdentillmed hänsynstämd att som
intetillfälligtdärför barnetminskarinteför barnet attkostnaderfasta som

111.1978/79:12prop.hemmavistas s.

Exempel:
ochtorsdag kl. 17bidragsansvarige på stannartill denbarnet kommerOm en

fredagförunderhållsbidragetpåavdrag18 får görasonsdag kl.medtill ochdär



344 Umgängesavdrag, m.m.

till och med tisdag, alltså för fem hela dygn. Om underhållsbidraget 300är kr
i månaden blir avdraget 5x300/40, dvs. 37 kr beloppet avrundas till närmast

Ärlägre krontal. underhållsbidraget 1731 kr blir avdraget 146 kr och är något
underhållsbidrag inte fastställt eller det fastställtär till noll kr kan något avdrag
inte göras.

Avdraget kan göras endast den underhållsbidragsansvarigenär betalar under-
hållsbidrag för det barn har vistats hos honom eller henne. Avdraget kansom
således inte tillgodoräknas i samband med den bidragsansvariget.ex. betalaratt
underhållsbidrag för syskon till barnet ellerett betalar skuld tillannars en
barnet eller boföräldern.

Rätten till avdrag uppkommer först i och med barnet vistats hos den bi-att
dragsansvarige. Eftersom underhållsbidrag i allmänhet betalas förskottsvis för
kalendermånad, kan umgängesavdraget alltså normalt förstgöras på underhålls-
bidrag för följande period. Avdrag får dock enligt FB inteen göras på under-
hållsbidrag tid än månader från utgången densom kalender-avser senare sex av
månad då vistelsen upphörde.

Betalar den bidragsansvariga föräldern de löpande underhållsbidragen för de
närmaste månaderna efter umgängestillfälletsex göra något avdragutan att och
har han eller hon inte någon skuld för äldre obetalda bidrag, finns det alltså inte
längre någon möjlighet utnyttja avdragsrätten.att

Om det föreligger särskilda skäl kan domstol förordna andra villkor förom
avdragsrätten än i lagen 7 kap. 4 § andra stycket FB. Rättensom kananges

föreskriva avdragt.ex. skall ske medatt kvotdel 1/40än dygnen annan per av
det månatliga underhållsbidraget eller avdraget skall få tillgodoräknasatt även
vid kortare vistelser femän hela dygn i följd. Mot bestridande får sådantparts
förordnande dock inte meddelas för tiden innan talan väckts.

För skallrätten kunna förordnaatt andra villkor krävs alltså det före-om att
ligger särskilda skäl. Sådana kan enligt förarbetena för handen barnetvara om
vistas hos den bidragsansvariga föräldern i mycket utsträckning eller borstor

långtså från denna del den tidatt barnetstor har på sig besökaen av attsom
föräldern går enbart till prop. 1978/79:12 164.resorna s.

Föräldrarna kan naturligtvis också själva komma överens andra villkor förom
avdragsrätten.

Att den bidragsansvariga föräldern delvis fullgör sin underhållsskyldighet
ha barnet hos sig kan ocksåatt beaktas redangenom underhållsbidragetnär

fastställs NJA 1993 401. Bidraget bestäms då till lägre belopps. än vadett
skulle ha varit fallet. Avtal där underhållsbidragetsom räknatsannars ned på

detta brukarsätt kallas nettoavtal. Eftersom det ofta kan isvårt förvägattvara
bedöma omfattningen det umgänge kan bli aktuellt torde användningenav som

denna metod inte särskilt vanlig. Som framgårav det följande påverkasvara av
också det bidragsförskott kan lämnas.som

Har underhållsbidraget fastställts med beaktande den bidragsansvarigaattav
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förälderna väsentlig fullgöri mån sin underhållsskyldighet ha barnetattgenom
sig föreliggerhos inte till umgängesavdrag 7 kap. §någon 4 tredje stycketrätt

FB.
bidragsansvariga föräldernDen kan utnyttja sin till umgängesavdragrätt även

han eller hon betalar underhållsbidraget till försäkringskassan därförnär att
bidragsförskott till barnet. Som villkorutgår uppställs anmälan vistelsenatt om

till kassansker inom månader från utgången den kalendermånad dåtre av
vistelsen upphörde och den bidragsansvarige kan styrka han eller hon haftatt att

hos sigbarnet under den tid avdraget 15 § andra stycket BFL.som avser
bidragsförskottssystemet beaktas umgängesavdraget endastI den bidrags-om

ansvarige haft sigbarnet hos under sammanhängande tid minst fem helaen av
15 § tredje stycket ochdygn BFL. Domar avtal avviker från denna regelsom

inte.beaktas alltså Orsaken till denna begränsning inom bidragsförskottssystem-
önskemålet undvika alltför administrativa besvär för försäkrings-är attet stora

kassorna.
umgängesavdraget beaktas inom bidragsförskottssystemet innebär detNär att

den underhållsbidragsansvariges skuld till försäkringskassan för utgivna bidrags-
förskott minskar med avdragsbeloppet. det underhållsbidragsberättigadeFör

innebärbarnets del det kommande bidragsförskott medreducerasatt motsvaran-
belopp §de 4 andra stycket BFL. de exempel tagits minskarIa som upp ovan

kommande bidragsförskott i kronoralltså räknat med just det avdragsbelopp
den bidragsansvarige har till enligt dvs. med 37 146 kr.FB,rättsom resp.

underhållsbidraget fastställts med beaktande den bidragsansvarigeHar attav
väsentlig fullgör sin underhallsskyldighet sigi mån ha barnet hosattgenom

minskas bidragsförskottet med belopp den del underhålls-motsom svarar av
skyldigheten fullgörs 4 § första BFL.på detta stycketsättsom a

till umgängesavdrag kan gällande vid verkställighet.Rätten göras även
Försäkringsöverdomstolen har behandlat till umgängesavdrag i fyrarätten

FÖDrefererade avgöranden; 1984:25, 1986:16, 1993:10 och 1994:13.

12.2 Tidigare förslag

1979till umgängesavdrag infördes underhållsreform. Avsikt-Rätten årsgenom
bidragsansvarigahindra kontakten mellan barnet och den föräldernatt attvaren

försvåras föräldern inte hade underhållsbidraget,skulle råd utöveratt att,av
bekosta barnets vistelse hos sig. Det rättvisekravansågsäven ett attvara en

bidragsansvarig förälder förutom underhållsbidrag,betala hade barnetattsom,
sig vissa perioder kunde få rimlig lättnad i sin bidragsskyldighet.hos en

Ensamförälderkommittén övervägde de bidragsansvariga föräldrarna iatt
stället för umgängesavdraget skulle förbehållsbelopp dettaså generöstett attges

för umgängeskostnaderna. sådan lösning avvisades emellertidEnutrymmegav
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eftersom tillden ledde ökning det allmännas kostnader för utfyllnads-en av
bidrag och lindring till sådana bidragsansvariga inteäven umgåsgav en som
med sina barn. Kommittén däremotansåg umgängeskostnaderna skulleatt
beaktas antingen avdrag underhållsbidraget eller, i de fall då möjlig-ettsom
het till avdrag delvishelt eller inte förelåg, bidrag inom bidragsför-ettsom
skottssystemet. Kompensation skulle alltså då underhållsbidragetutgå även var
fastställt till noll kr eller inte fastställt alls. de fall underhållsbidragetI under-

bidragsförskottets belopp föreslog kommittén avdraget/bidraget skullesteg att
knytas till bidragsförskottets belopp.

Ensamförälderkommitténs förslag i dessa delar ledde inte till lagstiftning.
Umgängesavdraget uppmärksammades också Riksdagens i denrevisorerav av

dem i mitten 1980-talet genomförda granskningen bidragsförskottssystem-av av
Förs. 1985/86:17. Revisorerna inte beredda ställning tillet taattvar om

umgängesavdraget vilken form iborde kvar och avdraget sådant fall bordevara
ha. Revisorerna föreslog emellertid helt för stöd tillatt ett nytt system statens
barn inte lever med båda sina föräldrar skulle utredas och i avvaktan påsom
utredningsresultatet olika kortsiktiga tillåtgärder, bl.a. rätten umgänges-att
avdrag enligt skulle till sådant enligtFB samordnas med avdrag BFL ochrätten

försäkringskassa skulle bli behörig fatta beslut såvälatt attsamma om um-
gängesavdrag det bidragsförskott skulle återkrävas från den bidrags-på som
ansvarige minskningen utgående bidragsförskott med motsvarandesom av
belopp.

i bidrags-1986/8735 vissa frågor ändringar reglernaI togsprop. om om
iförskott och underhållsbidrag kort sikt ändringar FB eller BFLpå Någraupp.

beträffande till umgängesavdrag inte böra företas då. Däremotansågsrätten
frågorföreslogs i propositionen handläggningen hos försäkringskassornaatt av

försäkrings-umgängesavdrag skulle samordnas till den bidragsansvarigesom
kassa.

i bl.a.1987 underhállsbidragkommitté frågan umgängesavdragårs tog omupp
enkät till tingsrätter, socialförvaltningar, försäkringskassor1988 antalår etten

advokatbyråeroch advokatbyråer. Flertalet tingsrätter och ansåg umgänges-att
skiftadeavdraget borde behållas. Uppfattningen avdragets betydelse mellanom

Majoriteten försäkringskassorna handlägg-socialförvaltningarna. ansåg attav
ningen dessa ärenden svårhanterlig ofta förekom helt olika uppgiftervarav -
från föräldrarna medförde flera problem denavdragsrätten änsamt att var-
avsedd lösa.att

underhållsbidragKommittén möjligheter behandla frågorhade inte att om
1989inom tidsramen. överlämnades därför i december tillden givna Frågorna

Socialdepartementet för övervägande i sammanhang.annat
riksdagenhärefter behandlats åtskil-Frågor kostnader för harumgänge avom

bet; 1991/92:LU30 ochliga med anledning motioner se bl.a.gånger av
1992/93:LU22.
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inom12.3 fakta umgängesavdragenNågra om

bidragsförskottssystemet
År 1993 hanterade inom bidragsförskottssystemet 17 764 umgängesavdrag.man
Umgängesavdragen uppgick till 5,5 miljoner kr. genomsnittligaDet umgänges-

omkring 310avdraget under året låg alltså kr.
Administrationskostnaderna uppskattas till knappt miljoner kr.RFV tvåav
Umgängesavdragen i den enkätundersökning handläggare vidtas treupp som

försäkringskassan i Stockholm gjort i "Underhållsskyldiga fäderoch rapporten
seoch mödrar" avsnitt 11.5.

Överväganden12.4 och förslag

omfattningbakgrund umgängesavdragen i dag utnyttjas i begränsadMot attav
samtidigt relativtde dyra administrera och, enligt vadär att sagtssom som
utredningen, ofta konflikter naturligtvisleder till mellan föräldrarna kan man
diskutera avdragsrätten bör kvar eller bör bort den.taom vara om man

har från olika håll hur angeläget det barnet har ochMan poängterat är näraatt
goda relationer till båda sina föräldrar. då bort till kompensationAtt rättenta

bidragsansvariga sigför kostnader barnet vistas hos den föräldernnär är vare
rättvist eller rimligt. Om boförälderns situation det inte hellerärman ser
rättvist och rimligt underhållsbidrag skall med belopputgå även näratt samma

omfatt-vistas hos den bidragsansvarige och det sker i någorlundabarnet stor
ning. Utredningen alltså till umgängesavdrag bör kvar.rättenatt varaanser
Utredningen därmed till frågan hur avdragsrätten bör utfor-övergår om vara
mad.

Umgängesmönstren har förändrats sedan till umgängesavdrag infördesrätten
drygt sedan. barn vistas i dag den föräldern iför 15 år Många hos särlevande

mycket omfattning. Det emellertid inte alltid så vistelsen omfattarär attstor
fem hela dygn i följd. fall långa vistelseperioder inte den bästaI många såär
lösningen barnet.för

de fall hos bidragsansvarige niobarn vistas den under dygnl ett t.ex. per
månad, aldrig fem dygn i följd, får föräldern inte avdrag enligtnågotgöramen
huvudregeln. Skulle vistelse emellertid skett ibarnets ha sammanhängandeen
period föräldern fått avdrag. Om vi underhållsbidragetskulle göra ett antar att

bestämt till belopp bidragsförskottet, 173 kr månad, hade1är samma som per
avdraget till 263 kr månad eller 3 156 kr sådant falluppgått år. l ettper per
vistas alltså barnet hos den föräldern ungefär tredjedel tiden och hosena en av

andra i ungefär tredjedelar. underhållsbidraget likaden två Trots detta är stort
föräldern aldrig träffar sina barn.närsom
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Utredningen vistelsenbör bort kravet på skall ha pågått iatt ta attanser man
fem sammanhängande dygn. flexibeltEtt bättre ihopgår medsystemmera
strävandena skall till vad bäst för barnet.umgänget äratt anpassas som

Även i framtiden bör avdragssystemet dock i första hand sikte de fallpå därta
de bidragsansvariga föräldrarna har behov avdrag, nämligen barnetstörst närav
vistas hos honom eller henne i omfattning. En ordning där tillrättstor man ger
avdrag begränsning skulle bli orimligt administreranågon dyr förutan att
försäkringskassorna i förhållande till för enskilde. Utredningenden harnyttan
bedömt det rimligt knyter begränsningen till barnet skall haatt attsom man
vistats hos den bidragsansvarige visst viss tidsperiod.antal dygn underett en
Utredningen föreslår avdrag får barnets vistelse till minstgöras när uppgåratt

hela dygn under kalendermånad. det inte frågaDå normalt växel-ärsex en om
vis boende, samtidigt behovet kompensation är stort.som av

antal dygn utredningen har förDet kan tyckas litet. Att beakta ärstannatsom
emellertid avdraget liksom i dag endast räknas varje fullbordat kalen-påatt - -
derdygn dvs. kl. 00.00-24.00. dygn barnet från denDet överlämnas ena
föräldern till den andra alltså inte till umgängesavdrag.någon rätt Enger

från kalenderdygnsberäkning tillövergång 24-timmarsberäkning förordas inte
till beräkningssätt konfliktermed hänsyn sådant kan orsaka onödigaatt ett

föräldrarna tidpunkten förmellan angående barnet överlämnats frånnär en
förälder till den andra.

Avdraget skall också beaktas vid återkrav bidragsförskott. I fallannatav
skulle syftet med den föreslagna ändringen inte uppnås.

innebär förbättring för vissa föräldrar försämringFörslaget och fören en
andra.

de bidragsansvariga föräldrar med sina barn oftaFör umgås undermensom
perioder understigande fem i följd innebär förbättring.korta hela dygn det en

Bidragsansvariga föräldrar har sina barn hos sig hela dygn i följdtvåt.ex.som
i dock inte följd får igånger månaden eller hela dygn månad, i dagtre sex en

huvudregel inte det underhållsbidragnågot avdrag skallgörasom som
fårbetalas. Med utredningens förslag de till sådant avdrag.rätt

de föräldrar med sina barn sällan med därFör umgås umgänges-som mera
perioderna omfattar minst fem inte hela dygn innebär förslaget för-men sex en
sämring. Bidragsansvariga föräldrar sig vidhar barnet hos endat.ex. ettsom
tillfälle i fem hela får i avdragunder månad då dygn dag på detgöra etten men
underhållsbidrag faller regelskall betalas. Denna avdragsrätt bort medsom som
utredningens förslag.

i i vissaFörslaget löser inte det problem består umgängesavdrag fallattsom
kan leda till konflikter mellan föräldrarna. heller löser förslaget problemetInte
med avdragets knappast de verkliga kostnaderna förstorlekatt motsvarar

bidragsansvarigabarnets vistelse hos den föräldern.
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12.5 Andra reformfrågor
Enligt de nuvarande reglerna avdragetsär storlek helt beroende underhålls-av
bidragets storlek. förhållandeDetta har kritiserats bl.a. Gösta Walinav som
uttalat bestämmelsen godtyckligär och slår blint Föräldrabalkenatt och inter-
nationell föräldrarätt, 4:e uppl. 1986, 221 Vid höga underhållsbidragnots.
blir avdraget vid lägre underhållsbidrag blir avdraget mindre och i de fallstort,

bidragsansvarigaden föräldern saknar förmåga betala underhållsbidragnågotatt
och i behovär kompensationstörst för lämnas inteumgänget någonav- -

ekonomisk lindring alls. På motsvarande drabbas barnet olika hårtsätt eller inte
Äralls umgängesavdraget. underhållsbidraget fastställt till 1 173 krav per

månad minskas bidraget med 29 kr för varje dag barnet vistas hos densom
Ärbidragsansvarige. underhållsbidraget däremot fastställt till noll kr blir något

avdrag bidragsförskottetpå inte aktuellt.
Enligt utredningens mening skulle det innebära fördelar knötom man um-

gängesavdraget till bidragsförskottsnivån i stället för till underhållsbidragets
belopp i de fall underhållsbidraget bestämt till belopp liggerär underett som
bidragsförskottsnivån.

sådantEtt ordning, alltså syftar till öka kompensationen för de bi-attsom
dragsansvariga med ekonomi men vill haäven enkeltettsvag som om man-

kommer övriga bidragsansvariga med låga underhållsbidrag till godo,system -
skulle helst kombineras med för bidragsansvarigade föräldrarrätt inteen som

förmågahar betala underhållsbidragnågot alls eller endast mycket litetatt ett
underhållsbidrag, få beloppet utbetalat till sig.att

Kompensation för umgängeskostnader i form avdrag/bidrag skulle idåav
normalfallet dygn till 1/40uppgå bidragsförskottets belopp. Motsvarandeper av
belopp skulle dras vid utbetalningen bidragsförskottet till barnet.av av

sådanEn ändring skulle innebära omfördelning mellan föräldrarnaen av
bidragsförskottet. Detta skulle innebära ekonomisk förbättring för mångaen
bidragsansvariga föräldrar jämfört med i dag. På motsvarande skulle detsätt
innebära försämring för många boföräldrar.en

En del de föräldrar betalar lågt underhållsbidrag lever understor ettav som
ekonomiskasmå omständigheter. Detta gäller naturligtvis i högre gradän

bidragsansvariga föräldrar saknar förmåga betala något underhållsbidragattsom
alls. Den ekonomiska situationen kan dock lika eller pressad förvara mer
boförälderhushållet. förälderDen ålagts betala underhållsbidrag harattsom
alltid först fått behålla medel till sin försörjning. Boföräldern kanegen vara

täckning för dessa.även Boföräldrarna har det också generellt sämreutan sett
ekonomiskt bidragsansvariga.deän Utredningen har därför för intestannat att

framlägga något förslag i denna riktning. statsfinansiellaDet läget medger inte
heller det allmänna sig de administrationskostnaderpå skulle bliatt tarnu som
följden sådan reform.av en
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fästa uppmärksamhetenUtredningen vill slutligen i detta sammanhang på
i inte ovanligt barnet borproblemet med växelvis boende. Det dagär att var-

föräldrar dessa bor skilda håll.aktigt hos båda sina trots att
sina föräldrar intefall bor varaktigt tillsammans med båda kanI de barnet

underhållsbidrag från bestämmelsenföräldrarna förpliktas betalanågon attav
situationer.bidragsförskott i dessai kap. 6 § bortses. heller kan utgå7 FB Inte

förälder fullgör sinvisserligen sig naturligt varjeI dessa fall kan det attte
tid barnetför barnets kostnader under denunderhållsskyldighet att svaragenom

vistas föräldern.hos
fusk. Enligt Bejstam lär detordning kan emellertid till LarsDenna uppmuntra

barnetefter separation har för avsikt låtaförekomma föräldrar, vilka attatt en
intebåda, socialtjänstenbo i lika utsträckning hos dem attstor uppmanasav

Syftet medförsäkringskassan Bidragsförskott, 1994, 95.detta för s. enuppge
givetvis förhindra kassan får vetskap tillsådan uppmaning rättär attatt att om

ekonomiskaunderlätta föräldrarnasbidragsförskott inte föreligger och att
situation.

ekonomiskaordningen också föräldrarna skälnuvarande kanDen göra att av
bäst för barnet.väljer inte låta barnet bo det sätt äratt som
där föräldern har detblir särskilt påtagliga i de fall denOlägenheterna ena

föräldern. Situationenmycket ekonomiskt den andraväsentligt bättre ärän
stadigvarande hos modernföreligger barnen borlikartad den när ett avsom

fall fastställs underhålls-stadigvarande fadern. sådanamedan barn bor hos Iett
till bidragsförskott. Enbidrag för båda och båda barnen harbarnen rätt annan

underhållsbidragsbetalningarna kan kvittassak de löpande överens-är att genom
för månad.kommelse månad

bestämmelsernaproblemet låtamöjlig lösning det aktuellaEn att omvore
fall. Bådaomfatta dessabidragsskyldighet i kap. 2 § FBföräldrars 7 även

docktill varandra,underhållsbidrag för barnetföräldrarna skulle alltså betala
med skulleBidragsförskottmånad för månad.möjlighet kvitta betalningarnaatt

förälder.med halva beloppet tillkunna utgå resp.
statsfinansiella lägemöjlig detreformen medheller den här skisseradeInte är

råder i dag.som
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13 Avgörande tvistiga målav om

underhållsbidrag utan

huvudförhandling

Utredningens förslag: Tingsrätterna skall kunna avgöra tvistigaäven
frågor underhållsbidrag huvudförhandling sådan fråganärutanom en
handläggs inom för mål äktenskapsskillnad eller målettramen ettom om
vårdnad. För frågan skall huvudförhandlingavgöras fordrasatt utan

sådan förhandling inte behövs med hänsyn tillatt utredningen och inteen
heller begärs någon part.av

13.1 Inledning
Frågor underhållsbidrag handläggs ofta i mål äktenskapsskillnad. Enom om
vanlig situation makarnaär i samtligaär frågor beträffandeatt utomense

ÃktBunderhållsbidrag till barnen. Domstolen kan då med stöd 14 kap. 12 §av
meddela deldom huvudförhandling handlingarna i äktenskapsskill-utan - -
nadsfrågan och i de frågor makarna är överens Däremot kan dom intesom om.
samtidigt meddelas handlingarna i frågan underhållsbidrag denna ärom om
tvistig, inte alla uppgifter finns och inställning framgårparternasens om av
handlingarna. Rätten kan i stället, indispositivade delarnanär målet ärav
avgjorda, frågan underhållsbidrag för sig och den på hand-ta avgöraupp om
lingarna enligt RB:s regler för dispositiva tvistemål.

ÃktBI utredningens uppdrag ingår överväga reglerna i och RB kanatt om
samordnas så frågorna kan handlingarna iavgöras på sammanhang.att ett
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ordningNuvarande13.2

målindispositivaDispositiva13.2.1 och

förlikning sakentvistemål; mål där ärskiljer mellan tvåMan omgrupper av
tillåten indis-förlikning saken inteoch mål därtillåten dispositiva mål ärom

positiva mål.
ihandläggningen dessa högför dispositiva målenUtmärkande de är att av

själva fördispositionsprincipen. bestämmerParternagrad präglas ramen pro-av
riktighetenmedgivanden. Vitsordarsina yrkanden och partencessen genom
uppgift tilldomstolen lägga dennalämnat skalluppgift motpartensomav en

uppgiftenprövning ärför avgörande någongrund sitt görautan att omegen av
dispositivahuvudsakiunderhåll till barnriktig inte. Måleller anses varaom

gjorda1988, 40 och däruppl.Underhåll till barn och make, 4:eAgell, A., s.
hänvisningar.

kan domstol-indispositiva målinnebär IindispositivtAtt mål är motsatsen.ett
skall domstolensådana målmellan Iavtaldom inte ersättas parterna.ettavens

indis-Exempelriktiga. påförhållandenvilka faktiska ärsjälv undersöka som
och målfaderskapäktenskapsskillnad, målpositiva mål målär omomom

barn.vårdnaden om

målavgörandeAllmäntl3.2.2 utanavom

huvudförhandling

muntlighetsprin-utsträckningipräglasenligt RBTvistemålsprocessen stor av
hållas innan rättenhuvudförhandling skallhuvudregel gällerSomcipen. att

mål.avgör ett
förhandling. vilkaImål sådani vissa fallfår emellertid avgöraRätten ett utan

intresseoch 18 §§ RB. Av42 kap. 5framgåri tingsrättmöjligtfall detta är av
sådan för-huvudförhandlingmålfårhär avgörarättenär ett utan enatt om

heller begärsoch inteutredningen i målettillmed hänsynbehövshandling inte
RB.stycket 518 § första42 kap.någon parternaavav

infördeshuvudförhandlingmåltvistigamöjlighetDenna avgöra utan genomatt
det intesådana mål därframför alltMöjligheten1987.lagändring år avseren

iomständigheternafaktiskarörande demellanoenighetråder någon parterna
omständigheterdessabedömningenrättsligadendär tvistenmålet, rörutan av
särskilt målnämndesförarbetena82 och 210. I81,1986/87:89prop. oms.

kunnaskulle avgörasmålgruppandelsmässigtunderhållsbidrag stor somensom
handlingarna.

förmål. Utrymmet avgöradispositivatillinskränktinte attMöjligheten är
tvistmål därvid sidan dehuvudförhandlingtvistemålindispositiva utan av-
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föreligger praktiken med hänsyn tillinte torde dock i begränsat, att ut-vara-
redningen 1982:26 96.normalt kräver muntlighet SOU s.

frågorBestämmelserna i tillämpliga också vid handläggningenRB är av som
ÄktB i dessa balkar.behandlas i och i den särskilda regler inteFB mån ges

Vad gäller huvudförhandling i tingsrätt finnsmöjligheten målavgöraatt utan
ÄktB §kap. 12 § och 6 kap. 17sådana särbestämmelser intagna i bl.a. 14

fjärde stycket bestämmelser i avsnitt 13.25.FB. Dessa tas upp
vare sig efter huvudförhandling ellerInnan mål det skeravgörs utanett

huvudförhandling Förberedelsen sker vidskall förberedelse ha ägt sam-rum.
manträde skriftväxling eller handläggning.eller genom annan

falltill vilkaTingsrättens avgöranden i familjemål får överklagas hovrätten. I
50huvudförhandling framgår kap.hovrätten får tvistemålavgöra ett utan av

indis-§ föreskrivs såväl dispositiva13 RB. I paragrafen bl.a. målatt som
det ellerpositiva huvudförhandling båda begärtfår avgöras parterutan om

fakultativ,Bestämmelsenförklarat de inte har invända det.något ärmotatt att
fördet behövshovrätten alltid huvudförhandling,dvs. har hållarätt attatt om

utredningen skall bli tillfredsställande.

13.2.3 Domförhetsregler

lag-domför medhuvudförhandling tingsrättenmålNär avgörs ärutanett en
domare.faren

ÄktB skallunderhåll enligthuvudförhandling äktenskapsmål och målVid i om
lagfaren och nänmdemän. Annanhuvudregel bestå domarerätten treensom av

huvudför-i fall. förstasammansättning dock komma i fråga två Det närkan är
muntligaomedelbart samband med deni förenklad form ihandlingen hålls

RB.kap. 20 §viss tid efter dess avslutande 42inomförberedelsen eller en
andra falletlagfaren domare. Det rättenskall då bestå ärRätten anseromav en

detsamtycker tillsitter i ochtillräckligt domaredet rättenär parternaattatt en
ÄktB jämförd§följer 14 kap. 17beskaffenhet. Dettamålet enkeleller är avav

Domförhetsreglerna gäller ävenoch tredje styckena RB.kap. 3 § andramed 1 a
ihandläggs rättegång.beträffande andra mål sammasom

de bör kunnaenkla avgörasinte sällan såexempel mål ärSom på att avsom
i förarbetenatill detsamtycker nämnslagfaren domare parternaoavsett omen

till barnunderhållsbidraglydelse målnuvarande3 § i desstill 1 kap. RB oma
76.och1988/89:95 75prop. s.

Överklagas domarelagfarnadomför medhovrättenmålet till hovrätten är tre
nämndemän, äravgjortstingsrättenmålet inämndemän. Haroch två utan

stycken.tre Detsam-lagfarna domaremed enbartdock domförhovrätten även
Bestämmelserhuvudförhandling.inte sker vidhandläggninggäller vid somma

§ AktB.i kap. 18domförhet finns 14hovrättensom
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Samma regler domförhet gäller i mål faderskap, vårdnad, umgängeom om
och underhåll till barn. följerDetta 20 kap. 1 § FB.av

13.2.4 Avgörande underhållsmålav rena

Fråga underhåll till förekommabarn kan särskilt mål.ettom som
Sådana mål kan huvudförhandling i enlighet följeravgöras med vadutan som

bestämmelserna i huvudförhandlingRB. Anses inte behövlig med hänsyn tillav
utredningen i målet och begär ingen förhandlingsådan skallparterna attav
hållas kan således tvistiga mål underhåll handlingarnaäven 42avgörasom
kap. 18 § första stycket 5.

Som tidigare möjligheten avsedd komma tillär användning denärsagts att
faktiska omständigheterna inte tvistiga tvisten gäller rättsligaär den be-utan
dömningen dessa omständigheter.av

13.2.5 Avgörande måls.k. blandadeav

Frågor underhåll till barn kan i mål fastställande faderskapetprövasom om av
till barnet, äktenskapsmål dvs. mål äktenskapsskillnad däroch mål talanom
förs fastställelse äktenskap består eller inte består och målatt ettom av om
vårdnaden barnet 7 kap 12 § och 6 kap. 17 § tredje stycket FB samtom

ÄktB.14 kap. §5 Faderskapsmål, äktenskapsmål och indis-vårdnadsmål är
positiva. Dispositiva indispositivaoch frågor kan således komma handläggasatt
i rättegång s.k. blandade mål.samma

I mål äktenskapsskillnad kan frågan underhållsbidrag till makeävenom om
ÄktB.14 kap. 5 § Mål äktenskapsskillnadprövas kan alltså dettapåävenom

bli s.k. blandat mål.sätt ett
Uttryckliga lagregler rörande handläggningen mål där indispositiva ochav

dispositiva frågor handläggs i saknas i frågarättegång tvistemål. Det haren om
i doktrinen och i praktiken det i fallsådana skulle bli alltför kompli-ansetts att

för målets olika delar tillämpa olika regler förfarandetrörandecerat att t.ex.
vad gäller kallelse till förhandling, påföljd för och målets avgörande.utevaro

fråga förfarandetI tillämpas därför de regler gäller för indispositivadetom som
målet. Den dispositiva frågan underhållsbidrag kan därför inte blit.ex.om
föremål för tredskodom den handläggs tillsammans indispositivamed dennär
frågan. Dispositionsprincipen tillämpas däremot i fråga det processmaterialom ,

läggs till förgrund domen i underhållsfrågan Ekelöf, P. O. och Boman,som
R., häftet,Rättegång, Första 7:e uppl. 1990, 56 och och Ekelöf,57 Andras.
häftet, 7:e uppl. 1985, 156, SOU 1982:26 240 och 241 angåendesamts. s. -
återkallande talan 1985 338.NJAav s.-

Så de frågornabåda skilts efter deldom i äktenskapsskillnads-åt,snart t.ex.
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för dispositiva tviste-börjar i dispositiva frågan följa reglernafrågan, denman
mål.

aldrig idet i principde blandade målen familjerättens område kommerI på
inteindispositiva. Detfråga den dispositiva frågan före den äravgöratt man

äktenskapsskillnads- ellerförränmöjligt besluta i underhållsfråganatt t.ex.
vårdnadsfrågan avgjord.är

ÄktB målsvissa särbestämmelserSom tidigare innehåller och FBsagts om
avgörande huvudförhandling.utan

ÄktB huvud-äktenskapsskillnadEnligt kap. 12 § får mål14 prövas utanom
gälleräktenskapsskillnad.förhandling makarna eller dem yrkar Dettanär en av

tilldem. Med hänsynandra frågor i målet, makarnaockså är överensom om
undvarashuvudförhandling inte kunna såinnehållet i denna bestämmelse synes

för mål äkten-tvistig underhållsfråga handläggs inomlänge ett omramenen
Äktenskapsbalken 1990,promulgationslagskapsskillnad ochTottie, L., m.m.,

502.s.
del-huvudförhandling ochSkillnadsfrågan kan avgörasprövas utan genom

sig. Under-förunderhåll kan sedan handläggastvistiga frågandom. Den om
äktenskaps-delhållsfrågan blir i fortsättningen inte betraktadå ettatt som en av

under-förprocessuella regler gällerhandläggs enligt demål, utan renasom
då13.2.4. kan1986/87:1 212; avsnitt Frågan avgörashållsmål prop. s. se

huvudförhandling enligt bestämmelser.RB:sutan
domfjärde stycketföreskrivs i 6 kap. § FBgäller vårdnadsmålen 17Vad att

huvudförhandlingfår meddelasmål vårdnad ochi umgänge parter-utan omom
kunna undvaras såHuvudförhandling torde alltså intei saken.överensärna

vårdnadsmål.förunderhållsfråga handläggs inomtvistiglänge ettramenen
särskilda bestämmelsertill saknasfastställande faderskap barnmålFör om av

därförbestämmelser häromhuvudförhandling. RB:s äravgörandemåls utanom
dockhuvudförhandling förekommertillämpliga. faderskapsmålAtt avgörs utan

förhandling.ofta sådankräverUtredningensällan. en

överväganden förslagoch13.3

vanligtdetunderhållsbidrag ärangående parternaattVid domstolsprocesser
gällerTvistenförhållandenekonomiskauppgiftervarandrasvitsordar m.m.om

vissavbetalning påSkallomständigheter.dessabedömningenrättsligaden enav
sådanaomständigheternabestäms Ar attunderhållsbidragetskuld beaktas när

denhögre änbostadskostnad ärsigtillgodoräknaförälder skall somenen
godtagbarahögstaoch RFV:senligt Socialstyrelsens normer

huvudförhand-lämpade förväl avgörasalltså oftaFrågorna torde utanattvara
riktatshellerkritik intehar någon motSåvitt utredningen kunnatling. utröna

1987 reform.års
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Däremot kan diskutera vilken betydelse möjligheterna tvistigaavgöraattman
underhållsfrågor huvudförhandling har fått i praktiken. I de flesta fall,utan
särskilt för sin talan, torde sammanträde direkt införparterna ettom egen

eller telefon fordras förrätten klargöra inställning till olikaatt parternasper
relevanta fakta Och efter sådant sammanträde torde regel,rättenettm.m. som

det i och för sigäven skulle möjligt målet handlingarna,avgöra påattom vara
hålla omedelbar huvudförhandling, målet kan i anslutning tillavgörasom
sammanträdet prop. 1986/87:89 211.s.

Utredningen kan inte finna sakskäl förnågra låta möjligheten avgöraatt att en
tvistig fråga underhåll huvudförhandling avhängig fråganutanom vara av om
förekommer särskilt mål eller handläggs inom för målett ettsom ramen om
äktenskapsskillnad eller mål vårdnad. Underhållsfrågan ärett om av samma
karaktär i båda fallen. möjligheterDe finns tvistigaavgöraattsom numera
underhållsmål handlingarna enligtpå 42 kap. 18 § första stycket 5 RB bör gälla

underhållsfrågan handläggs i indispositivtäven när tvistemål. Bestämmel-ett
ÃktBi och medförFB emellertid underhållsfrågan kan avgörasatt utanserna

huvudförhandling endast helt i frågan.är överens Först sedanparternaom
deldom äktenskapsskillnadpå eller vårdnad har meddelats kan den tvistiga
underhållsfrågan handlingarna enligtpå regler för tvistemål.avgöras RB:s

Utredningen föreslår således det skall bli möjligt tvistiga under-avgöraatt att
hållsfrågor huvudförhandling samtidigt med äktenskapsskillnadsfråganutan
eller vårdnadsfrågan.

Möjligheten tvistiga underhållsfrågor handläggs inomavgöraatt som ramen
för äktenskapsskillnadsmål eller vårdnadsmål huvudförhandling börett ett utan

med den möjlighetöverensstämma finns under-avgöraattsom numera rena
hållsmål sådan förhandling enligt 42 §kap. 18 första stycket 5 RB.utan

förstaEn förutsättning för tvistigt mål skall få huvudför-avgörasatt ett utan
handling enligt denna bestämmelse sådan förhandling inte behövsär medatt en
hänsyn till utredningen i målet. Möjligheterna mål huvudför-avgöraatt ett utan

Ävenhandling kan alltså begränsas muntlig bevisning skallt.ex. att tasav upp.
i andra fall kan huvudförhandling behöva hållas med hänsyn till utredningen.en
Så kan fallet kandet till fördel för målets utredningnär antas attvara vara

får utveckla sin talan muntligen vid förhandling pläderaeller påparterna en
detta Särskilt torde ofta fallet,sätt. så när någon parternavara av processar

ombud prop. 1986/87:89 210.utan s.
Enligt bestämmelsen har vidare tillagts absolut få huvud-rättparterna atten

förhandling. Om någon begär det skall huvudförhandling sålundaparternaav
alltid hållas. bör gällaDetta med utredningens förslag tvistiga under-även att
hållsfrågor skall kunna huvudförhandling samtidigt med äkten-avgöras utan
skapsskillnadsfrågan eller vårdnadsfrågan.

Även möjligheterna mål huvudförhandling utökas detavgöra påatt utanom
här föreslås innebär intesätt det skriftligt förfarande kommeratt ett rentsom



357målAvgörande tvistigaav

gälla.att
skrift-svaromål skallvisserligen42 9 §Huvudregeln i kap. RB är att avges

regelemellertidinkommit skallskriftligt svaromålvälligen. När ettett som
till målets be-med hänsynlämpligareEndast detsammanträde hållas. ärom
skriftväxling.förberedelsenvälja fortsättaskaffenhet får rätten att genom

allraförberedelseni detta skedeombud torde detProcessar utanpart varaaven
sammanträde hålls.vanligast att ett

sig intei och för någonmuntlig spelarvarit skriftlig ellerförberedelsenOm
huvudförhandling. Imål kan avgörasbestämmerroll när utanettomman

oftasåtillvida detspela rollförberedelseformen emellertidpraktiken torde atten
fram dentelefon för fåinför ellersammanträdefordras rätten attett per

omständigheterrelevantaallaför konstaterautredning behövs, attt.ex. omsom
i detordeför förberedelsehållit sammanträdeostridiga. de falllär manman

form ii förenkladhuvudförhandlinghållafallen regel ocksåavseddahär som
desstid efterinom viss kortareförberedelsen elleranslutning tillomedelbar

inte aktuellt.handlingarna blir dåmåletavslutande. Att avgöra
framdeles kom-underhålltvistiga frågorhellerinnebär inteFörslaget att om

omfattningi mycketnämndemän störremedverkanavgörasatt utan enavmer
handlingarna tordeavgörandefråga för påifall kan kommai dag. Deän som

antingenlagfaren domareredan i dagde avgörs genomensamav envara som
avdömtsmåletandra delarhandlingarna efter detfrågan påavgörs att avatt

med ensamdomarehuvudförhandlingefteravsnitt 13.1 ellerdeldom segenom
styckena RB.och tredje3 § andrai kap.enligt bestämmelserna 1 a

Även behandlas sättbör kunnafrågor i målenandra tvistiga somsamma
med makarnasharfrämst frågortänker dåunderhåll. Utredningen som

ochkvarsittanderättfrågortvistigadvs.ekonomiska förhållanden göra,att om
sällantorde intefrågorbodelningsförrättare. Dessaförordnande avvaraav

huvudförhandling. Att övervä-avgörandesig förde lämparsådant slag utanatt
liggerhandlingarnaavgörandetillmöjligheternautvidgningsådan avga en

uppdrag.för utredningensemellertid utom ramen
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Ändring underhållsbidrag14 av

fastställtssom

underhålls-fastställtUtredningen föreslårUtredningens förslag: att ett
sexårsfrist.dag gällerefter fyra Ifå år.bidrag fritt skall omprövas en

förhållandenaunderhållsbidrag, närföreslår utredningenVidare att ett
underhålls-tidförfluten på så sättfå jämkas för ävenändrats, skall att

Är ändradeviddomstol i dagkanintehöjs.bidraget parterna enense
förunderhållsbidragobetaldabortned ellerförhållanden endast sätta ta

tid.förfluten

Gällande14.1 rätt

iändringarnatillautomatiskt med hänsynändras normaltUnderhållsbidrag
medutgåunderhållsbidrag skallavtalatföräldrarna harpenningvärdet. Om att

ändrasskallbeloppetavtalet förändrade alltså intevisst belopp behöver attett
under-gällerMotsvarande närpenningvärdet.förändringarna itillmed hänsyn

dom.hållsbidrag har bestämts engenom
be-tidigareändra vadsjälvaalltid möjlighetVidare har föräldrarna att som

någotbeslutade alltsåkanunderhållsbidrag. Om de är överens attstämts om
domstolvadavtal ellerträffat äntidigarevad deskall gälla än enannat om

i dom.bestämt en
sedangällervadändrainteföräldrarna däremotOm är att somense om

underhålls-löpandestånd omprövningalltid få tillkan dentidigare ettavenena
FB.stycket10 § tredjekap.under 7varit oförändrat årdet harbidrag när sex

ståndvill få tilldentid år måstelångdet inte har gått såOm ensomsom sex
jämkanämligenkanDomstolenändrats.förhållandena harändring visa att
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domar och avtal ändring i förhållandena föranleder det 7 kap. 10 § förstaom
stycket FB.

frågaI avtal underhåll gäller slutligen avtal kan jämkas detatt ettom om om
oskäligt med hänsynär till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållande-
i övrigt 7 kap. 10 § andra stycket FB.na

Från avtalslagens ogiltighetsregler, kan analogt tillämpliga ävensom vara
inom familjerätten, bortses här.

14.2 Bakgrund till de nuvarande reglerna
I förarbetena till 1979 års underhållsreform den naturliga utgångspunkt-angavs

domar och avtal underhållsbidrag borde ligga fast för framtiden.atten vara om
En sådan ordning, framhölls det, ägnad stabilitet åt eko-att parternasvar ge
nomiska planering och främja önskvärd eftertanke inför avtal och rättegångar

underhållsbidrag. Samtidigt ansågs det uppenbart tillåtamåsteattom man
ganska långtgående från denna utgångspunkt. Hänsynen till barnets bästaavsteg

intressetoch belastningen föräldrarnaspå ekonomi blir rättvis och frånattav
social synpunkt rimlig bedömdes kräva underhållsbidragen anpassades tillatt
ändrade förutsättningar prop. 1978/79:12 116.s.

Före år 1977 fanns det i FB krav ändringen skulle väsentlig förett att vara
kunna föranleda ändring underhållsbidraget. heller efterInte lagänd-att en av

ringen kan dock varje förändring åberopas grund för jämkning. Undersom
förarbetena framhölls förutsättning bidraget med hänsyn tillär deatt atten
ändrade förhållandena inte framstår rimligt förändringen inte ärsamt attsom
tillfällig och den är något så betydelsefull. Vidarenär kan inte omständig-att
heter varit kända eller kunnat förutses underhållsbidragetnärparternasom av
bestämdes föranleda jämkning bet. 1975/76:LU33 97, 130 och 131.s.

Vid 1979 års underhållsreform instämde departementschefen i vad tidiga-som
uttalats prop. 1978/79:12 116. Lagrådet underströk jämkning påattre s.

grund ändrade förhållanden praktiska skäl inte kan komma i fråga vidav av
varje förändring någon de faktorer inverkar bidragetspå storlek. Detav av som
måste, sades det, krävas förändringen något så betydelseär när ochatt storav

den går vad får räkna medutöver normala variationer a.att man som prop.
398.s.

Frågan jämkning på grund ändrade förhållanden har efter reformenom av
HD i rättsfallenprövats NJA 1981 1215, 1982 133, 1983 194 ochav s. s. s.

1983 678 i beslut den 8 november 1994 beslut ST 248 i målsamt etts. nr nr
T 405/93.

Den genomgång underrättspraxis utredningen har gjort och de kontakt-av som
utredningen har haft med domare och med tjänstemän försäkringskassor-påer

vid handen bestämmelsen i praxis tämligen tillämp-generösatt gettsna ger en
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nmg.
Efter kanår avtal eller dom underhållsbidrag dessutom frittettsex en om

omprövas.
Bakom denna bestämmelse ligger önskan underhållsbidragen efteratt anpassa

verkligade förhållandena; och då särskilt barnets behov stiger med barnetssom
Ävena.ålder 116 och 117. i övrigt har motiveratdet ansetts attprop. s.

medge fri omprövning fastställt underhållsbidrag det medutgåttnärettav
oförändrat belopp under längre tid.en

Varför vid just framgår inte förarbetena.årstarmatman sex av
Norge, bestämmelser utredningen särskilt, finnsI har studerat övervars

huvud inte tidsfrist.någontaget

Överväganden14.3 och förslag

Sexårsfristen14.3.1

Som framgått kan löpande underhållsbidrag i dag alltid efteromprövasett sex
år.

första fråga naturligtvis fri omprövningEn bestämmelse medgerär en somom
viss fyller praktisk funktionefter tid eller den kan bort.någon tasen om

ÄvenUtredningens bedömning bestämmelse för-sådan behövs.är att en om
hållandena inte har ändrats kan det motiverat bidraget kan omprövasattvara

viss tid förflutit. Underhållsbidraget kan redan från början haharnär t.ex.en
blivit fastställt till lägre eller i skulle hahögre belopp vad reglerna FBänett

till. bidragsansvarige kan ha åtagit sig betala högre belopplett Den änatt ett
Ärföljer godtagitvad reglerna i FB. Barnet kan ha lägre belopp.ettsom av

underhållsbidraget för ellerfastställt domstol kan beloppet ha lågtsattsav en
för högt beroende processföring. Underhållsbidraget kan ocksåparternas

med stigande ökade behov.behöva till barnets ålderanpassas --
fråga sexårsfristen bör förkortas.En ärannan om

vanligt underhållsbidrag ligger för fördet högt eller lågtHur är att ett utan att
i praktiken finns möjligheter få det ändrat kan intedet några Ensägas.att

genomgång bidragsförskottsärenden i slutet 1993 vid Göteborgs all-årav av
försäkringskassa för 590 vid underhållsbidragenbarn handenmänna attgav

rätteligen borde höjas för i i månaden och44 barn med genomsnitt 341 kr
sänkas för barn med i genomsnitt 620 kr i månaden, detta inteåtta attmen var
möjligt eftersom inte hade förflutit förhållandena inte hade föränd-år ochsex
rats.

för föräldrarna för i förefallerSåväl barnen de åldrar här aktuellaärsom som
år väl lång tid.sex vara en

utredningen bättre avvägning mellan intressetFyra år utgöra attanser en av
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bl.a. föräldrar-underhållsbidragen efter de verkliga förhållandena ochanpassa
ekonomi sikt.intresse kunna planera sin längreattnas av

fri omprövning alltså bli utökade.Möjligheterna till föreslås
lättnadvill få till ändring innebär dettaFör den enskilde stånd ensom en

förhållandena haråberopa och visahan eller hon inte behöver attattgenom
ändrats.

medföra viss ökning i måltillström-domstolarna kommer reformenFör att en
marginell.ningen. dock bli tämligenDenna bedöms

haftändringen skullede fall domstolen den föreslagna pröval attoavsett
ökatmedför förslaget intefrågan ändring underhållsbidraget någotom en av

underhållsbidragetändring förhållandenaarbete. det skett sådanHar attaven
domstolen tvådärför bör innebär dagens bara måste göraändras system att

underhållsbidraget.fram till ändringtankeoperationer för kommaatt aven
och därefterförhållandena har ändratsdomstolen ställning tillFörst måste ta om

den föreslagnaunderhållsbidraget. Medden bestämma storlekenmåste av
redanunderhållsbidragets storlekreformen skulle domstolarna kunna ändra

ändrats.förhållandenaefter fyra förstår prövaattutan om
medogillar domstolen i dag käromåletinte sådan förändringHar det skett en

och det intei 10 § första stycket FBhänvisning till förändringsregeln 7 kap. att
detunderhållsbidraget fritt kunnatförflutit minst år. Hade omprövas ärhar sex

käromåletresultat ogillandetroligt skulle komma tillatt avsammaman --
motiveringi dag, medmed ungefär tankearbete ärsommen ensomsamma

fått "riktig"eller hennes talan hartillfredsställande för käranden; hans enmera
prövning i sak.

tidförfluten14.3.2 Jämkning för

be-underhållsavtal oskäligt kan skeJämkning den grunden är utanatt ett
tillbakadock åläggas betalaför förfluten tid. kangränsningar Barnetäven att

finns särskilda skäl.betalats endast detunderhållsbidrag omsom
grundatsjämka avtal påmöjligtEnligt förarbetena bör det att ett somvara
avtalet medi god eller inte,uppgifter, dessa lämnatsoriktiga trooavsett omom

1978/79:l2oskäligt prop.i övrigttill omständigheternahänsyn även är s.
118.

underhållsbidrag förjämkaför domstolmöjligheternaAnnars är att etten
tämligenförfluten tid små.

jämkningtalan väckts vid domstol,får, för tid innanVid ändrade förhållanden
bidrag ned ellerobetaldaendast så sättsbestridande på sättgöras attmot parts

underhållsbidragnedfallinte möjligt i dessabort. alltsåDet är sätta ettatttas
inte befaraunderhållsbidrag behöver detsittbarnet väl fåttbetalats. Harsom

vadfå betala tillbaka någotförhållandengrund ändradeatt som upp-avav
influtitmedelbetaltunderhållsbidraget kanburits.Huruvida anses genom som
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införsel eller utmätning oklart. Gösta Walin den uppfattningenär ärgenom av
åtgärden kan bringas beslut retroaktiv jämkning,återgåatt att segenom om

Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, uppl. 1986, 235 1.4:e nots.
heller det möjligt höja sigInte underhållsbidrag för förfluten tid vareär att ett

bidraget betalats eller inte.
Vad gäller den möjlighet föreligger eller delvis ned obetaldahelt sättaattsom

underhållsbidrag anfördes bl.a. följande i förarbetena a. 119.prop. s.

bidragsskyldigheten föräldrarnasNär bedömningprövas måste görasen av
framtida ekonomi. Blir den underhållsskyldiges ekonomi sämre än som
förutsågs, innebär det han kan få fullgöra sin skyldighet.svårtatt att
Förhoppningar inför framtiden dröjer begärakan han medgöra att att
jämkning. Skuldbördan kan under tiden till betydande belopp. Främstväxa
med tanke sådana situationer föreslår jag förhållandena harpå att, om

underhållsbidraget förfallnaändrats sedan bestämdes, jämkning får ske av
belopp inte har blivit betalda.som

Möjligheterna jämkning för tiden innan talan bör, enligtmedge väcktsatt
förarbetena, begagnas med återhållsamhet. pekar också jämknings-Man på att

underhållsberättiga-möjligheten bör begagnas med tillbörligt beaktande denav
intresse ha kvar sin fordran.des att

inte får tillbaka får naturligt med hänsynAtt redan betalda bidrag krävas anses
till barnets intresse.

fråga emellertid möjlighet till retroaktiva höj-En bör ärtassom upp om en
ningar bör införas. i

ändrade förhållandena kan i vissa fall motivera retroaktiv höjningDe aven
bidragsansvariga föräldern inte underrättarunderhållsbidraget. Om dent.ex.

för-eller ekonomiska förhållanden harbarnet/boföräldern hans hennesattom
bestämdes,jämfört med vad förutsågs bidragsskyldighetenbättrats närsom

möjlighetenrimligt i dag helt avskära barnet fråndet knappast attattsynes som
förhållandena.få högre underhåll från och med tidpunkten för de ändrade Detta

underhållsreform.framhöll Socialstyrelsen i samband med 1979 Någotårs
angeläget införa sådan möjlighet då inte föreligga a.behov ansågsattav en

syftet119. framhölls underhållsbidraget i första hand tjänarDet attattprop. s.
tillgodose det löpande behovet medel för uppehälle.av

kapitel omständigheten underhålls-Som utvecklas i 21 har dennärmare att
förskott-bidrag inriktade aktuellt behov inte bärkraft det allmännaär närett

fordringenunderhållsbidraget, dvs. bidragsförskott har utgått; närmarnärerat
sig då "vanlig" penningfordring. Också barnet själv har emellertid be-etten

tid,rättigat önskemål få högre underhållsbidrag för förflutenävenatt ett om
utnyttjaberäkningsreglerna i skulle leda till höjning. Vill barnet inteFB en

bidragsförskottssystemet eller skulle underhållsbidraget ha överstigit bidrags-
förskottsnivån standardsänkning förmedför det lägre underhållsbidraget en



Ändring fastställtsunderhállsbidrag364 somav

ochboföräldern. Både barnet detekonomiskt tryckbarnet och ökatett
till korrektunderhållsbidragetalltså intresse sättsallmärma har ettett attav

i efterhand.det skerreglerna i och dettabelopp i enlighet med FB även om
bidragsan-fram uppgifter densvårigheter barn kan haOckså de attett om

möjlighet till retroaktivaförekonomiska situation talarsvariga förälderns att en
skulle förälder inte kunna drasådan bestämmelsehöjningar införs. Med enen

ekonomi likaförbättrade iupplysningar sinfördel undanhålla storatt omav
iutsträckning dag.som

införasdet börvad harUtredningen bakgrund attsagtsmot nuav somanser
tid förhållande-för förflutenfå underhållsbidrag höjdamöjlighet även näratten

har ändrats.na
motsvarande bestämmelseunderhåll till barn. Enendast sikteFörslaget tar

ÄktB.i 6 kap. 11 §till make finns dockbeträffande underhåll
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Skyldighet15 upplysaatt om

omständigheter påverkarsom

underhållsbidragets storlek

Utredningens förslag: Utredningen föreslår det i anslutning tillatt
reglerna underhållsbidrag skall införas bestämmelse tör-attom en om
äldrarna och barnet skall lämna varandra de upplysningar ärsom av
betydelse för underhållsskyldigheten. Vidare diskuterar utredningen det

beviskrav i praxis har lagts barnet i mål underhålls-stränga påsom om
bidrag. Utredningen emellertid inte beredd lägga fram för-är någotatt
fattningsñrslag för lätta detta krav.att

15 Inledning
fram till-för och föräldrarna fåkan det i vissa fall barnetI dag svårt attvara

ekonomis-aktuella personliga ochräckliga och korrekta uppgifter varandrasom
hållerbidragsansvariga förälderndenförhållanden. Det kan såka attt.ex. vara

hon lämnainte han ellerskäl går nå, vägrarundan ellersig attannat attav
sina förhållanden.uppgifterlämnar oriktigasin ekonomi elleruppgifter omom

idiskuteras dettaminska demföroch vad kansvårigheter göraDessa attman
kapitel.

ordning15.2 Nuvarande

skallomständigheterFöräldrarnas ekonomiska förmåga de taär mansomen av
§lföreskrivs i kap.7till tillhänsyn underhållsbidrag barn bestäms. Dettanär
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FB. Av bestämmelsen följer förälder saknar ekonomiska förutsätt-att en som
ningar bidra till sitt barns underhåll inte heller underhållsskyldig prop.äratt
1978/79:l2 153 och 422s.

Den ekonomiska förmågan kommer tillregel uttryck i den inkomstsom som
föräldern faktiskt har. Underhållsskyldigheten kan dock i vissa situationer
bestämmas hänsyn till den inkomst föräldern faktiskt har. gällerDettautan när
föräldern godtagbar anledning underlåter skaffa sig inkomsterutan att som

honomsätter eller henne i stånd bidra till barnets underhåll. Man bestämmeratt
då underhållsskyldigheten med hänsyn till den verkliga förvdrvsfönnágan.

Ett barn yrkar underhållsbidrag har bevisbördan för bl.a. bidragsan-densom
svariga förälderns ekonomiska förmåga. sigHär utredningssvårighetergör i
vissa fall gällande. Rättsfallen NJA 1983 573 och 1991 370 tyder på atts. s.
det beviskrav lagts barnetpå ganska principär I har barnetsträngt.som att
förebringa utredning styrker förälderns förmåga bidra till underhållet.attsom

I det första målet det fråga fader bodde i England och haftvar om en som som
anställning bilarbetare. delgavsHan stämning i målet lät sig intesom men
avhöra och kunde inte heller anträffas därefter. HD ogillade yrkandet om
underhållsbidrag med motiveringen det förmåga inte framkom-att om mannens
mit han tidigare haft förvärvsarbeteän och han i arbetsförannat att att var
ålder. all utredningDå sålunda saknades hans aktuella personliga ochom
ekonomiska förhållanden och därmed hans förmåga bidra till barnetsattom
underhåll kunde talan underhållsbidrag, enligt inte bifallas.HD,om

Det andra målet gällde vistades på okänd riket. Utred-ort utomen man som
ningen visade haft yrkesutbildninggod sjökaptensexamen ochatt mannen en

han haft anställning i sitt yrke. Enligt barnets boförälder hade hon omkringatt
föreår HD:s dom varit i kontakt med hanett uppgett attmannens mor som

"satt fast i gulfen" efter Iraks invasion Kuwait, vilket också bekräftatsav av
sambo i England. Mannen hade också tidigare skickat vykort frånmannens

olika ihåll världen till sin dotter. Utredning hans aktuella personliga ochom
ekonomiska förhållanden saknades emellertid. kunde därför, enligtDet HD,
inte med tillräcklig grad säkerhet han hade sådan förvärvs- ochantas attav
betalningsförmåga han borde förpliktas betala underhållsbidrag.att att

Av intresse här det särskilda justitierådetyttrandet tilladeär Munck. Hanav
för följande.delegen

uppgifter framkommitDe har i fråga förhållandenPeter Hzs talarsom om
otvivelaktigt med viss styrka för harhan inkomster eller åtminstoneatt
förvärvsförmåga motiverar underhållsbidrag den storlekettsom av som

har bestämt.HovR:n Det kan med hänsyn härtill hävdas det beviskravatt
läggs den underhållsberättigade enligt i förevarandepå utgången målsom

liksom i det tidigare rättsfallet NJA 1983 573 ganskaär strängt.s- -
Vid bedömningen hur krav bör ställas utredningen ipå målstoraav som

förevarande slag där den underhållsskyldige okänd eller iär ortav -
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uppgifter hans aktuella för-delgivning ochvarje fall inte kan förnås om
anledning beaktaemellertidhållanden i saknas finns det attattstort sett -

praktiskfyllanormalt inte skulle någondom underhållsskyldighetpåen
för verkställighet.underhållsskyldige inte kan nåsfunktion länge denså

regeltordekunna bli frågaverkställighet det skulleDen som avseomsom
beviskravlägrebidragsförskott;återkravdet allmännas även ettom

avsaknadsannolikt endast sällan i närma-skulle godtas, skulle domstolen av
förvärvsförmågaunderhållsskyldigesutredning antagandet denvåga attre

bidragsför-överstigerväsentligbidrag i månberättigar till ett som mera
skottet.

underhålls-denändrade,Självfallet tänkas bli såkan förhållandena att
för denmöjlighetemellertid ocksåskyldige anträffas. fall finnskan I så

får förutsättasvilken dåunderhåll,berättigade väcka talanpåatt nytt om
ordningbättre äninnebäraleda till framgång.regel Detta ensynessom
tillräckligtighetsbedömningarskulle bli hänvisad till skäldomstolen utanatt

underlag.

mildare be-uttryck förhovrättsavgörandenäldre publiceradeEtt ettgerpar
underhållsbidragsansva-denrefererade HD-avgörandenaviskrav de närän ovan

Även intressedeöverspelade kande alltsåbott utomlands.rige är vara avom
därför här.diskussionen ochför tas upp

denbevisbörda dåilindring barnetsSvJT 1980 rf 12 medgavsrättsfalletI s.
tidhade underbodde utomlands. Barnetsunderhållsbidragsansvarige enmor

med den bidrags-tillsammans1976 bottförsta halvåretandra halvåret 1975 -
hadeinkomsterde då hanspåi Spanien. Honansvarige i hans hem attuppgav

far drevmed sinhan tillsammansstandard","väldigt bra materiell att enen
personbil. Imodernhan hadelastbilar ochmindre åkerirörelse med två att en

fastinte hadehan1977i novembertill tingsrättenbrev attmannenuppgav
intemånatliga inkomsterhansslag,eller tillgångar någotarbete samt attav

ibarn. I brevhustru ochbeståendefamiljenutgifterna förräckte till ettav
billastbil ellervarken hadehanhan vidarefebruari 1978 samt attattuppgav

eftersom detregelbundet ärinte"och dettaarbetade lön onthan omnumot
arbete".

följande.bl.a.i sin domyttradeHovrätten

i principhar§ FBkap. 1jämlikt 7underhållsbidrag attyrkarBarn som
hos denbetalningsförmågaochförvärvs-styrkerutredningförebringa som

dockförevarande måstedetfalliSärskiltunderhållsskyldige. ett som
utredning ärsådanåstadkommaförutsättningarbeaktas barnets attatt

allmänhetibör detVidareunderhållsskyldigesdenbetydligt änsämre egna.
rimligtförmågahararbetsför ålderi att utgekunna antagas att personen

grundläggande,frågaoch dåhärtill ärMed hänsynunderhållsbidrag. enom
barnetsfrånutredningkravet páunderhållsskyldighet, böri lag fastställd
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sida den underhállsskyldiges ekonomi kunna lägre eljest ochsättas änom
barnets uppgifter godtagas de ochi för framstår trovärdiga.sigom som

I till i rättsfallen NJA 1983 573 och 1991 370NJA där det i bristmotsats s. s. -
utredningpå inte dömdes något underhåll dömdes alltså här visstut ut ett-

underhåll baserat förmodadpå betalningsförmåga.
I publicerat hovrättsavgörande RH 1980:86 hade efterett annat mannen

äktenskapsskillnaden till Egypten. Han hade i Sverige arbetat servitörrest som
slutat på grund dålig Han genomgick utbildning till spritkassör imen av rygg.

AMS regi och fick därefter deltidsanställning på Hanrestaurang.en en var
anmäld hos arbetsförmedlingen för arbete spritkassör eller servitör. Hansom

sig inteansåg skyldig anställning inom yrkesområdenågot ochatt ta annatvara
påpekade det också skulle för honomsvårt det. tjänstemanEngöraatt attvara
på arbetsförmedlingen hade också, enligt uttalat det inte kundeattmannen,

klart han vidare skulle kunna erhålla lämplig anställning. Underatt utananses
målets handläggning i hovrätten tillbaka till Egypten. Barnetreste mannen

han arbetade hotell där.påatt ettuppgav
Hovrätten anförde i sina domskäl bl.a. följande.

måletI har Refat G gjort gällande han kvarstanna i Egypten.att attavser
Refat G svensk medborgareär och har vistats i Sverige i omkring 15 år.
Det förhållandet han för närvarande bor och arbetar i Egypten kanatt mot
bakgrund det anförda medföra den ihonom Egyptenattav ovan av
uppburna inkomsten skall läggas till grund för bedömningen hans förmå-av

underhåll. Såsom tingsrätten funnit har i övrigt framkommitatt utgega -
omständigheter till följd Refat Gssförvdrvwnnága måstevarav anses vara

nedsattså han skall befrias från skyldigheten bidrag till Susannsatt att utge
underhåll.

15.3 Beviskrav

I de flesta domstolsprocesser redogör den bidragsansvarige för sina personliga
och ekonomiska förhållanden. Oftast vitsordar barnet eller boföräldern den
bidragsansvariges uppgifter. råder alltsåDet vanligen inte åtminstone inte som-
kommer till uttryck i oenighet mellan rörandenågon departernaprocessen -
ekonomiska omständigheterna, tvisten den rättsliga bedömningenrörutan av

omständigheter.dessa Att viss uppgift vitsordas kan innebära barnetatten
känner till förhållandena och uppgiften Det kan ocksåstämmer. såvet att vara

uppgifterna vitsordas eftersom bevisbördan/beviskravet ligger barnetsåatt att
inte har något vinna låta bli vitsordapå men riskerar få förståatt att att att
den bidragsansvariges rättegångskostnader. Och barnet många gångeräven om
visserligen skulle kunna få fram uppgifter den bidragsansvariges förhållan-om



369Skyldighet upplysaatt

ellermed föräldernsanningsförsäkranförhör underden t.ex. genomgenom-
förhållandeninsatta i föräldernsvälvittnesförhör med är upp-personer som -

besvärligt.oftadetta i praktikenlevs som
bidragsansvarige allsgivetvis i fall där denföreligger deproblemetDet största

förhållanden inteaktuellaeller hennesuppgifter hanskan och någrainte nås om
godnormalteller hon dåföreträds hanfå fram. I rättegångengår att manav en

kap. 2 § FB.20
skulle fråni utgåofta föreslåsalternativ ärEtt att an-processman ensom

underhållsbidragbetalabidragsansvariga förmågahartagandet alla attatt upp
fallet skullebidragsansvarige såden ärbidragsförskottsnivån. Förnekartill att

inteförmågan såsak visa ärhans eller hennesdet stor.att attvara
tillsitt yrkandepreciserabarnet kunnatill domstol måstebarnet gårNär ett

formel och kommerenligt ävenUnderhållsbidraget räknasbelopp.visst ut en -
fram-detnettokvotdelningsmetod införs ävengörautredningens s.k. attom -

ekonomiska förmå-behov, boföräldernstill barnetsformeln hänsyndeles. I tas
räknakunnaekonomiska förmåga. Förbidragsansvarigesoch den utattga

bidragsansvarigesuppgift dendärför habarnetunderhållsbidraget måste om
underhållsbidragets storlekhänför sig tillpresumtionsregelförmåga. En som

varjedärin iDen skulle bättrei metod.dåligt denna ett systempassapassar
behov.hälftenför barnetsförälder skulle avansvara

kvotdelningsprincipeni därpresumtion skallFör ett systematt passaen
inkomstnivå eller ivisstillpresumtionen i stället knytasbibehålls bör vartenan

skullesådan metodviss inkomst. Enmotsvarandeförvärvsförmågafall en
styrkakan ha svårtför de barnoch inte endastför alla barnunderlätta attsom

skulle emel-presumtiontill sådanfall knytaAtt i allabidragsförmågan. enan
alltföroch innebärabedömning föra för långtutredningenslertid enligt stortett

gäller ifördelningbevisbördansprinciper förallmännafrån de somavsteg
tvistemål.

bidragsansvarigefast deni skulle slåväckts laghar ocksåTanken attatt man
till dessför tidenbidragsförskottetmotsvarandeunderhållsbidragskall betala ett
beloppöverenskommelseellerdomstol bestämmer annatettannat omenen

direktfalla påskulle alltsåförpliktelsecivilrättsligträffas. verkställbarEn ut
s.k.med deminska problemenkunnadet skullegrund lag. På sättet manav

bedömsordning21.6. sådanoch avsnitt Ense kapitel 20ingångsskulderna
krångligaganskamängdregelsystem;dåligt i dagensalltfördock enpassa

processuella, krävs.särregler, bl.a.
indis-bliunderhållsbidrag till barnlåta målalternativYtterligare är attett om

kapitelavfärdat iochutredningen berörtalternativ harpositiva. Detta
kravfall dei vissaalternativ åtminstone sättalångtgåendemindre ärEtt att

i dag.utredning lägreställs barnets änpåsom
prak-regel inte någonunderhållsskyldighetdomVisserligen fyller på somen

verkställig-förföräldern inte kan nåsbidragsansvarigafunktion i de fall dentisk
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het. Den omständigheten aktuella uppgifter förälderns förhållanden inteatt om
går få fram innebär emellertid inte automatisktatt verkställighet utesluten.äratt
Den bidragsansvarige kan fastäga egendom kan i anspråk fört.ex. tassom
hans eller hennes skulder. Att underhållsbidrag fastställs vidare betydelseär av
eftersom möjligheten få underhållsbidrag för förfluten tid begränsade.att är
Enligt kap.7 8 § FB får sålunda talan underhållsbidrag inte den bi-motom
dragsansvariges bestridande bifallas för längre tid tillbaka föreår denän tre
dag då talan väcktes och med utredningens förslag fem föreår talans väckan--
de, kapitel 21. Den omständigheten bidragsförskott lämnas och detattse att
allmänna i barnetsträtt inte skälrätt, utgör den bidragsansvarigesatt attanse

mindreär änansvar annars.
Utredningen alltså det i del situationer skulle förenatatt medanser en vara

vissa fördelar ha praxis mindreär barnet.sträng Frågan lämparatt moten som
sig dock inte för lagstiftning. Utredningen nöjer sig med peka på problemetatt
och på det tänkbart detär minskar med den upplysningsskyldighetatt att som
föreslås i avsnitt 15.4.

överväganden15.4 och förslag
En fråga bör införaär någon bestämmelse ålägger föräldrarannan om man som
och barn till varandra och försäkringskassan lämna upplysningaratt om
förändringar i de ekonomiska förhållandena.

Enligt 12 § BFL den uppbär bidragsförskottär för barnet i allmänhet densom
förälder barnet bor hos skyldig ofördröjligen till försäkringskassanattsom
anmäla sådana omständigheter kan påverka till och storlekenrättensom av
bidragsförskottet.

Vidare skall vårdnadshavare enligt 6 kap. §l5 FB, inte särskilda skälen om
talar det, lämna sådana upplysningar rörande barnet kan främjamot som um-
gänget.

Det allmänt intresseär underhållsbidrag ligger korrekt nivåett enligtatt en
reglerna i FB. Omständigheter inträffar efter det underhållsbidraget harattsom
fastställts kan emellertid underhållsbidragetgöra inte längre överensstämmeratt
med de faktiska förhållandena. Barnet och föräldrarna har också, tidigaresom
framhållits, många gånger svårt fram uppgifter varandras aktuellaatt om
ekonomiska förhållanden.

Någon bestämmelse ålägger föräldrarna och barnet informera varandraattsom
och kassan sådana omständigheter har betydelse för underhållsskyl-om som
digheten finns inte.

Utredningen det finns skäl införa sådan bestämmelse. Denatt attanser en
skulle nämligen stöd förutgöra den förälder i egenskap barnetsett som av
företrädare måste fram uppgifter den andra förälderns ekonomi. Enom
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han ellerbidragsansvarige närstöd för denbestämmelse skulle också utgöra ett
för-ekonomiskaboförälderns och barnetsuppgifterframbehöver fåhon om

skulle kunnabestämmelsesådandetockså uttryck såkanhållanden. Man att en
socialförvalt-enligt bl.a.föräldrarmotvilligapåtryckningsmedel påutgöra ett

eller honsamarbeta haninte villföräldervanligti detningen Umeå är att omen
enligt lagen.skyldig detinte göraär att

uppkom-frågafå betydelsebestämmelse kunna närsådanskulleDessutom en
kapitel 14.seunderhållsbidragetändringretroaktiv avom enmer

regelsystemdåligt i FB:sanföras denskyldighet kansådanMot att passaren
ifinns regler RBdetavtalsfrihet, ochbyggerunderhåll,gällervad attsom

Utred-domstolsprocess.ifå framupplysningar gårsäkerställer attatt ensom
bestämmelseskälvägandedetta inte någotdock ärningen mot attatt enanser

upplys-bestämmelsei kaninnehåll införs FB. Tvärtomföreslaget omenav
lagregleradmedfunktion. Tankegångenprocessekonomiskningsplikt få enen

ÄktB finns be-§kap. 4heller helt I linteupplysningsskyldighet är enny.
varandra deäktenskap lämnabeståendeundermakaråläggerstämmelse attsom
skall kunnaförhållandenekonomiskafamiljensförbehövsupplysningar attsom

deni detlängredockbestämmelsen gårföreslagna attDenbedömas. ett steg
tillsammans.inte borföräldrarnaochsituationen där barnetavser

föräldrarnabestämmelsesådan äranföraskanskäl attEtt motannat ensom
lämnabehövaintegritetskränkandebesvärligt ochuppleva det attkan som

för denförståelseharUtredningensig själva.till varandraupplysningar om
Å underhållsskyldighetenfördelamöjligtintesidan detandrasynpunkten. är att

vetskapföräldrarna harkorrektföräldrarna sättmellan attutan var-omett
möjlig-godade hargällerredan i dagOchförhållanden.ekonomiska attandras

upplysningsskyldighetmedSkillnadenifå fram detheter enatt en process.
upplysningarfå framskulle bli lättare attdet utanbliskulle alltså attsnarast att

detihågviktigt kommadetSlutligentill domstol. är attbehöva gå att som
haromständigheterekonomiskasådanadiskuterar barautredningen är som

skallfastställtsunderhållsbidraget harunderhållsbidraget. Närförbetydelse
för-ekonomiskadeändringargälla sådanabaraupplysningsskyldigheten av

alltsåkrävsstorlek. Detunderhållsbidragetsförbetydelseharhållandena som
ändring ivarjevarandrainformeraskallbarn deföräldrar ochinte att omav

ekonomin.
kandenbestämmelse ärsådananföraskan attskälYtterligare motett ensom

med någonförenasinte kanuppenbarligeneftersom deni luftenslagbli ett
sanktion.

idetföreslårochnackdelarna attfördelarna övervägerUtredningen attanser
skyldighetföräldrarnasochreglerar barnets attbestämmelseförs inFB somen

harförhållandenekonomiskasådanarörandeupplysningarvarandralämna som
underhållsskyldigheten.förbetydelse
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Upplysningsskyldigheten skall fullgöras självmant. Det alltså inte frågaär om
skyldighet lämna information först efter det någon haratt tagiten att annan

initiativ.
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tillbegränsning rätten16 En av

utfyllnadsbidrag

i dagstorlek bestämsUtfyllnadsbidragetsförslag:Utredningens av
emel-lågt behöverunderhållsbidraget ärstorlek. Attunderhållsbidragets

Underhålls-tryggad.försörjning inte ärbetyda barnetslertid inte att
sittförsörjakantillsammansföräldrarnalågtkanbidraget även omvara

barn.
utfyllnadsbidrag,tillbegränsningar i rättenvissaföreslårUtredningen

förutsättningEndet allmänna.stöd fråntillbegränsningar i rättendvs.
under-behöverbarnetbörbetalasskallutfyllnadsbidragför attutatt vara

ellerarbetesådana inkomsterbarnetHarsina föräldrar. egethåll från av
underhåll skalltilli harreglerna FB rättenligtdet inteförmögenhet att

utfyllnadsbidrag.tillinte habarnet rätt
detinte utgårutfyllnadsbidrag närinförasspärregel såVidare bör atten

Enligtallmänna.från detstödbehöverinte något ut-barnetklartstår att
boförälder-iinkomstersiffror,med 1994 årsbör,redningens förslag
utfyllnads-ochutfyllnadsbidragetreducera000 kr år264hushållet per

småin-200 kr. Barnets299vid årsinkomsterborthelt fallabidraget
utfyllnadsbidraget.påverkaintedylikt börellerferiearbetekomster av

bör den över-35 200 kr åröverstigerinkomsterbarnetsFörst när per
ellermakesEninkomster.boföräldernstilldelen läggasskjutande ny
medtillsammansbordennetill hälftenmed närräknasinkomstersambos

underhålls-fårdennasellerboföräldernOm partnerboföräldern. nya
belopp.med dettahöjasskall inkomstenbarneller fleraförbidrag ett

försörjningenbidrar till egeteller denboföräldernOm partnern avnya
minskas.skall inkomstenbarn
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16.1 Utredningens uppdrag
De nuvarande reglerna bidragsförskott innebär bidragsförskott utfyll-om att
nadsbidrag i vissa fall betalas till barn inte behöver det, antingen på grundsom

barnet har inkomster elleratt grund föräldrarna har förmågaav egna attav
för barnets behov underhåll.att svara av

Denna effekt är svår undvika utfyllnadsbidragetsnäratt storlek bestäms av
underhållsbidragets storlek. Effekten dockär otillfredsställande och i utred-
ningens uppdrag ingår undersöka den kan begränsas. Somatt tänkbarom en
lösning i direktivennämns införandet möjlighet för försäkringskassornaav en

bidragsförskottvägra i sådana fall däratt barnet inte behöver stöd det all-av
männa underhållsbidraget lågt.trots äratt

16.2 Den nuvarande ordningen
Sammanfattning detta avsnitt: Utredningen kort beskrivning bi-av ger en av
dragsförskottet.

Bidragsförskottet består sinsemellantvå olika stödformer.av
Förskottsdelen det fastställda underhållsbidragetmotsvarar till 1 173 krupp

månad. Denna del stödet utgör trygghet för barnet får underhålls-per av atten
bidraget i tid ochrätt med belopp.rätt

Det allmänna föröver indrivning beloppettar hos den bidrags-ansvaret av
ansvariga föräldern och risken för förlust.

Ugfyllnadsdelen tillskottutgör lämnas underhållsbidragetett under-som om
stiger bidragsförskottsnivån 1 173 kr månad. Denna del stödet kan inteper av
återkrävas från den bidragsansvarige stöd frånutgör det allmänna.utan ett rent

När underhållsbidrag fastställtärett tillskottet utfyllnadsdelenmotsvarar
Ärskillnaden mellan 1731 kr och underhållsbidraget. något underhållsbidrag

inte fastställt eller fastställt till noll kr utfyllnadsdelenär 1 173 kronor i månad-
en.

Om det fastställda underhållsbidraget högre bidragsförskottetsär än belopp
lämnas endast förskottsdelen 1 173 kr.

I det följande talas utfyllnadsbidrag både för det fallet utfyllnadsdelenom att
det endaär belopp det allmänna betalar något underhållsbidrag skall inteut

betalas eller så betalas det direkt till barnet och för det fallet det allmännaatt
betalar både forskottsdelen med återkravsrättut den bidragsansvarigamot
föräldern och utfyllnadsdelen. Utfyllnadsbidraget då detär belopp mot-som

utfyllnadsdelen.svaras av
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Bidragsförskottet inte behovsprövat. Utfyllnadsbidraget alltsåär utgår även
barnet har inkomster. Inte heller föräldrarnas inkomster eller andraom egna

inkomster i barnets familj inverkar bidragsförskottet.

16.3 Nackdelarna med den nuvarande

ordningen

Sammanfattning avsnitt: Utredningen beskriver nackdelarna meddettaav
dagens ordning. Utredningen pekar bl.a. utfyllnadsbidrag fallpá i vissaatt
betalas till barn saknar behov det. sakEn nämns är attsom annan som enav
förbättring boförälderns ekonomi till och med kan medföra utfyllnads-attav

höjs.bidraget

bristandeallvarligaste kritiken det nuvarande gäller denDen mot systemet
samordningen utfyllnadsbidrag underhållsbidrag. Kritiken harmellan och
framför allt det förhållandet utfyllnadsbidrag kan till barnutgåavsett att som
inte har behov det. beror utfyllnadsbidragets storlek bestämsDetta på att avav
underhållsbidragets storlek. får högre bidrag från det allmännaBarnet ut ett

underhållsbidraget Samtidigt underhållsbidragets storlek ingenlägre är. är
underhållsbidrag bidrags-på barnets behov. Ett lågt kan bero på denmätare att

ansvariga föräldern inte kan betala det kan också bero denMen på attmer.
bidragsansvariga inte med till boföräldernsföräldern behöver betala hänsynmer
ekonomi.

Överkompensation kan uppkomma i följande fall.

tillbarnet grund inkomster eller tillgångar endast harNär rättav egna
från föräldrar.lågt underhåll eller till och med saknar till underhåll sinarättett

tillgångar vissa barnets sociala förmånerinkomster ochBarnets samtegna av
föräldrarnasde omständigheter skall hänsyn tillnågra närär taav som man

underhållsskyldighet föreskrivs i § bestämmel-bestäms. 7 kap. l FB. AvDetta
tillföljer barn med inkomster eller tillgångar kan sakna rättatt ett egnasen

underhåll från sina föräldrar. detta eller, just grund dettaTrots rättare, av-
utfyllnadsbidrag.betalas fullt bidragsförskott i formut av-

förmån tillkonstruktion innebär vidare ökning socialSystemets att en av en
tillhöjning det allmänna barnbidraget, kan leda barnetsbarnet, attt.ex. en av

utfyllnadsbidragetbehov underhåll från föräldrarna minskar och att som enav
konsekvens detta ökar.av

för barnetsÖverkompensation kan också uppkomma kostnadernaEn när
347försörjning låga. i åldern 7-12 ha schablonbehov 2Barn år påär ettanses

1994. Efter avdrag för barnbidrag belopp 1 597 kr. Dettakr år återstår påett
för-behov underhåll från sina båda föräldrar. Ombarnetsär antar attav man

har det likaäldrarna har förmåga täcka barnets underhållsbehov och deatt att
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ställt ekonomiskt skall de dela detta belopp. fördelningEn under-gott av
hållsansvaret efter förmåga skulle alltså leda till underhållsbidrag 799på kr.ett
Resterande 799 kr skall boföräldern för. Utfyllnadsbidrag istå betalas detta fall

173med l 799 374 kr.ut -

2. När föräldrarna tillsammans kan försörja sitt barn och boföräldern har så
god ekonomi den del försörjningsansvaret faller den andra för-påatt av som
äldern kommer ligga belopp understiger bidragsförskottsnivån.påatt ett som
Utfyllnadsbidrag då den förälder barnet tillsammansutgår bor medtrots att som

förmågahar enligtoch den fördelning underhållsansvaret skeratt av som-
mellan föräldrarna enligt FB skall för resterande kostnader för barnetssvara-
uppehälle.

3. När föräldrarna tillsammans inte förmåga försörjahar sitt barn och utfyll-att
nadsbidraget täcker den del barnets behov föräldrarna inteän kanmer av som
täcka.

Exempel:
Barnets behov 1 500 kr
Underhållsbidraget 100 kr
Boförälderns bidrag till barnets underhåll 300l kr
Brist 100 kr 1 500 100 300 100 kr1- -
Utfyllnadsbidrag lämnas 073med l kr 1 173 kr 100 kr-

4. När den bidragsansvarige saknar förmåga underhållsbidragbetala någotatt
och den förälder barnet bor tillsammans med har god ekonomiså attsom en
han eller hon tilleller delen kan försörja barnet.störreensam

Nackdelarna dagensmed regelsystem kan belysas ytterligare med några exem-
pel. Nackdelarna skulle i vissa fall standardtilläggetbegränsas det s.k.om
användes. detta tillägg har dock inte hellerFrån här bortsetts. harDet använts
i de verkliga fall i vissa exemplen.återgessom av

Exemplen frånutgår dagens metod för beräkning underhållsbidrag och denav
fördelning efter överskottens storlek principiella effektersker. Sammasom nu
kan dock iuppstå den beräkningsmetod nettokvotdelningsmetodennya som
utredningen föreslagit kapitel 8.

Exempel I verkligt fall barnet har arbetsinkomstegen-
Barnet 18 år i gymnasieskolan och arbetar i affär sin fritid.är går påsom en

Inkomsten efter skatt ligger 2 200 i Efter förkr månaden. avdrag studie-
bidrag saknar barnet behov Underhållsbidragetunderhåll från sina föräldrar.av
fastställs därför till noll kr.

detta fallI kommer förlängt bidragsförskott utfyllnadsbidrag lämnas medatt
1 173 kr i månaden.
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Exempel 2 verkligt fall barnet har arbetsinkomstegen-
Barnet, 17 år, har schablonbehov iär på 2 723 kr månaden. Barnetsettsom

inkomster efter skatt ligger drygt 900 kr i7 månaden. Eftersom barnet
sitttäcker behov fastställs underhållsbidraget till noll kr. Siffrorna hänföreget

sig till 1993,år det då underhållsbidragetår fastställdes och bidrags-som var
förskott söktes. Trots detta utfyllnadsbidrag fulltutgår med belopp l 173 kr.

Exempel 3 verkligt fall båda föräldrarna har ganska höga inkomster-
bidragsansvarigeDen har bruttoinkomst 22 400 ipå kr månaden. Boför-en

ålderns månatliga bruttoinkomst ligger 23 500 kr. Efter avdrag för skatt,
bostadskostnad och levnadskostnader ligger deras överskott 100på 5egna resp.

3006 kr i månaden. harDe barn 1 Efter avdrag för barnbidragetpå år. harett
behovbarnets underhåll uppskattats till 1 075 kr i månaden. Siffrorna hänförav

till 1992,sig år det då underhållsbidraget fastställdesår och bidrags-som var
förskott söktes.

Underhållsbidraget fallkan i detta bestämmas till

5100
075 481l kr i månaden.x e

5100 6300+

Boförälderns del barnets behov blir enligt motsvarande beräkning 594 kr.av
båda föräldrarnaTrots har god ekonomi och boföräldern själv kan ochatt en
förutsättsenligt FB för barnets resterande behov underhåll kommersvara av

utfyllnadsbidrag i detta fall med 692 kr i månaden 1 173 481.utgåatt -
Höjer boföräldern sin inkomst så överskottet ökar till 9 000 kr isätt att

månaden får detta till följd underhållsbidraget minskar med 92 kr till 389 kr.att
Boförälderns förbättrade ekonomi får därmed till följd det samhällsstöd-att rena

ökar med 92 kr i månaden. Att underhållsbidraget minskar boföräldernnäret
får det bättre ekonomiskt inte märkligtnågot enbart i förhållande tillär sett
underhållsbidragets syfte boföräldern kan då för andelstå större änen-
tidigare barnets kostnader. Men detta medför utfyllnadsbidraget höjsnär attav

varkendet logiskt eller rimligt.är
får alltså bidrag frånBarnet högre det allmänna lägre underhållsbidragetett

och detta det låga underhållsbidraget beroräven på boföräldern harär attom
god ekonomi han eller hon vid fördelningen underhållsansvaretså haratten av

fått bära delen. kan föräldrarnaDetta intressestörre ett gemensamt attge av
underhållsbidragethålla nere.

Exempel 4 verkligt fall föräldrarnabåda har ungefär lika relativtochstora-
inkomster,höga barnen har inkomsteregna
barn. Båda harTvå schablonbehov 2 293 kr. ochpå Vart barnen harett ett av

barnbidragallmänt med 750 kr i månaden inkomsteroch efter skatt påegna
300 il kr månaden. Vardera barns behov underhåll från föräldrarna uppgårav
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sig till 1993, det då underhålls-alltså till 243 kr. Siffrorna hänför år årsom var
bidraget fastställdes och bidragsförskott söktes.

21 000 kr, överskottBoföräldern, har månadsinkomst på har påettsom en
månadsinkomst 25 000 kr och188 kr. Den bidragsansvarige har på4 etten

kr.överskott på 7 444
Utfyllnadsbidragtill 156 barn och månad.Underhållsbidraget bestäms kr per

med 017 kr barn och månad.utgår l per

boföräldern mycket högre inkomst den bi-Exempel verkligt fall har5 än-
dragsansvarige

barnbidragunderhåll efter avdrag för allmänt tillBarnets behov uppgårav
månadsinkomst ligger drygtbidragsansvariges på1 973 kr i månaden. Den

Boföräldernstill 239 kr i månaden. månads-14 800 kr och överskottet uppgår 4
903 kr i600 och överskottet till 11inkomst ligger på drygt 31 kr uppgår mån-

Boföräldern skall enligtUnderhållsbidraget fastställs till 518 kr. FB:saden.
detta med 655kr. Utfyllnadsbidrag lämnasregler för resterande 1 455stå trots

kr i månaden.

bidragsansvarigeExempel boföräldern har mycket högre inkomst den6 än-
Föräldrarnasbehov underhåll 1 157 kr i månaden.Ett barn har över-av

boföräldernsbidragsansvariges del noll kr och för delskott till för denuppgår
000 kr. Underhålls-månadsinkomst till 25000 kr. Boförälderns uppgår7

bristande förmåga tillden bidragsansvariges nollbidraget bestäms grund av
173 kr boföräldern harUtfyllnadsbidrag lämnas i detta fall med 1kr. trots att

skulle kunna försörja sitt barnekonomi han eller hon mycket välgodså atten
fördelningsregler förutsätts så.själv och enligt FB:s göra

ordningen;till nuvarande16.4 Bakgrunden den

synpunktertidigare förslag och

hur det kommerUtredningen beskriverSammanfattning avsnitt: sigdettaav
haroch vilka försök tidigare gjorthar den ordning har dagi attatt man

andra den.

Bidragsförskott kunde1937 prop. 1937:276. dåBidragsförskottet infördes år
inte betalades. Detunderhållsbidrag fastställts och dettabeviljas när ett var

1948 bidragsförskottet be-förskott. tillalltså fråga Fram årett rent varom
inkomst. Bi-fall hennes makesmoderns och i förekommandehovsprövat mot
modernreducerat belopp ochdragsförskott inte alls eller medutgick ett om

viss årsinkomst.hennes make hade en
prövningen1947. Skälet härför ansågsInkomstprövningen bort år atttogs var
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bidragsförskottsinstitutet olycklig dubbelkaraktär. Man framhöllge atten
bidragsförskottets funktion garanti för den bidragsansvarigesattvar genom en
underhållsbidrag i görligaste mån jämställa ensamförälderbarnen med barn till
samboende föräldrar. Samhället borde således faderns del i barnetsgarantera
underhåll fråga efter modern eller hennes make kunde bärautan att ävenom
faderns underhållsbörda.

begränsat utfyllnadsbidragEtt infördes år 1957 prop. 1957:139. Det var
bli åtgärd.temporäravsett att en

År 1964 fullt och slopade den direkta anknytningen till dettog steget utman
fastställda underhållsbidraget för alla barn. I stället anknöts till den principiella
skyldigheten underhållsbidrag. Bidragsförskott kunde beviljas oberoen-att utge
de underhållsbidrag fastställts eller inte. Dessutom beloppet inteav om var
längre beroende underhållsbidragets storlek utgick med visstutan ettav gene-

maximibelopp.rellt
Behovsprövning diskuteras huvud inte i förarbetenaöver till 1964 årstaget

reform och inte heller den principiella oförenligheten mellan fördelnings-FB:s
principer och det bidragsförskottsinstitutet. fallDe där imetoden de tvånya
regelsystemen inte längre stämde främstöverens sådana där den bidrags-var
ansvariges förmåga stannade under bidragsförskottsnivån boföräldern hademen
förmåga själv täcka barnets behov med tillskott endast vad den bidrags-att av
ansvarige kunde betala och alltså utfyllnadsdelen.utan

Tillämpningen FB i fråga beräkning underhållsbidrag har sedan årav om av
1964 varierat. Fram till mitten 1970-talet underlät sällan under-att ta utav man
hållsbidrag motsvarade bidragsförskottets belopp den bidragsansvarigenärsom
hade förmåga betala högt beloppså Agell, A., Underhåll till barn ochatt ett
make, uppl. 1988,4:e 57 80 och SOU 1983:51 97. I och med 1979nots. s.

underhållsreformårs kom den s.k. kvotdelningsmetoden i vissa fall leda tillatt
underhållsbidrag under bidragsförskottsnivån de bidragsansvarigaäven kannär
betala underhållsbidrag till denna nivå.upp

Enligt kvotdelningsmetoden kan underhållsbidraget bli lägre bidragsför-än
skottet grundpå boförälderns större förmåga underhålla barnet. Ett lågtattav
underhållsbidrag behöver alltså inte bero den bidragsansvarigepå saknaratt
förmåga betalaatt mer.

Propositionen till 1979 reformårs innehöll också förslag behovspröv-ett om
ning barnet och boföräldern. Enligt förslaget skulle bidragsförskottgentemot
inte lämnas barnet uppenbarligen saknade behov förskottet. Riksdagenom av

förslaget.avslog
Vad gällde tillämpningen förslaget behovsprövning anförde föredragan-av om

de statsrådet bl.a. följande prop. 1978/79:12 198 och 199.s.

Ett fall då bestämmelsen blir tillämplig då barnet inkomsterär genom egna
helt försörjer sig självt. Barnet har i denna situation inte till underhållrätt
enligt kap. §7 1 och detFB, då rimligt inteär det heller har tillrättatt
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bidragsförskott.
Även bidragsförskott framstår klart obehövligt kandå sådantannars som

förskott med stöd bestämmelsen. åsyftas främst fall dåHär någonvägras av
inte botvekan kan råda den föräldrarna barnet hosattom av som anges

föroch därför inte bidragspliktig vidare kan barnetsär utan svarasom
underhåll, eventuellt med tillskott medel från barnets tillgångar. Iav egna
vissa fall bör hänsyn också kunna till vad föräldrarna sammanlagt kantas
bidra med. kan resultera i utfyllnadsbidrag inte bör utgå.Detta något Enatt

finnshållpunkt för bedömningen barnets behov bidragsförskott i §4av av
andra innebär förskottet 60 basbeloppetstycket, utgöratt procentsom av

förskott i förhållandedvs. f.n. 630 kr. i månaden, i fall då tillår, utgesper
båda föräldrarna. Disponerar den förälder för barnets räkning skullesom

underhålluppbära bidragsförskottet medel kan i anspråk för barnetstassom
bidragsförskott rimligenoch klart överstiger nämnda belopp, bör någotsom

inte lämnas.

behovsprövningen skulle omfatta både förskotts- och utfyllnads-Den föreslagna
delen.

villeHuvudskälet till riksdagen inte förslaget avvaktaattatt antog var man
utredningsarbete beträffan-resultatet Ensamförälderkommitténs då pågåendeav

1978/79:LU9 67 och 68.de det allmännas stöd till ensamstående föräldrar s.
SOU 1983:51 Ensam-Ensamförälderkommittén föreslog i sitt betänkande

skulle för halvaföräldrarna och deras barn, bl.a. vardera föräldernatt svara
bidragsförskottetkommitténs föreslag skullebarnets behov underhåll. Enligtav

bidragsansvari-utformas garanti för den hälft barnets behov densomsom en av
föräldern skulle för.ga svara

tankenavvisade kommittén påöverensstämmelse med denna inställningl en
ekonomi.i förhållande till boföräldernsbehovsprövning bidragsförskottetav

underhållsbidrag heltinkomster saknade behovOm barnet grundpå avav egna
motsvarandereduceras ieller delvis föreslogs bidragsförskottet skulle mån.att

barnetsbidragsförskottetskulle införa behovsprövningAtt motman en av
yttraderemissinstanser siginkomster tillstyrktes samtligaså gott somsomav

betänkandet.över
tilldelar ledde inte lagstift-Ensamförälderkommitténs förslag i berördanu

ning.
grundläggandei mitten 1980-talet deRiksdagens revisorer ansåg att en avav

till bidrags-barn kunde habristerna i bidragsförskottssystemet rättatt ettvar
behovutgick därför barnet saknadeförskott underhållsbidrag inte atttrots att av

sådant bidrag.
barnetsbidragsförskottetRevisorerna föreslog behovsprövning motatt aven

inkomster skulle övervägas.
gällde behovs-i 1986/87:35. VadRevisorernas förslag behandlades enprop.

åtgärdpropositionenprövning inkomster uttalades ibarnets attmot en som
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skulle komma leda till ökade kontroller och utbyggd administration kundeatt
godtas endast motiven för åtgärden starka. Behovsprövningen i för-om var

tillhållande boförälderns och barnets ekonomiska situation böraansågs över-
lämnas till den då aktualiserade utredningen underhållsbidrag och bidrags-om

1987förskott års underhållsbidragskommitté.
kommittéDenna lade fram olika modeller för det nuvarandeersättatre att

bidrags- och stödsystemet SOU 1990:8.
modellEn kallades grundbidragsmodellen. Enligt den skulle dagens bidrags-

förskott reduceras till 30 basbeloppet och betalas grund-procent ut ettav som
bidrag till såväl ensamstående boföräldrar boföräldrar i s.k. ombildadesom
familjer. Grundbidraget skulle behovsprövas den underhållsbidragsansvari-mot

och boforälderns samlade förmåga klara barns försörjning tillatt ettges av upp
normalbelopp.ett

Utöver grundbidraget skulle ensamstående boföräldrar kunna erhålla ett
tilläggsbelopp. Detta belopp skulle samhällsstödett rent trappasvara men av
stegvis för ensamförsörjarhushåll med höga inkomster.

De två andra modellerna barnbidragsmodellen och bostadsbidragsmodellen
byggde på tanken bidragsförskottetersätta med samhällsstöd skiltatt ett nytt
från det privaträttsliga underhållsbidraget.

Kommitténs förslag remissbehandlades. Därefter övervägdes bidragsförskotts-
reglerna och deras anknytning till reglerna underhållsbidrag i Socialdeparte-om

med stöd interdepartemental arbetsgrupp.mentet av en
promemorianI "Ensamförälderstöd" Ds 1992:53 föreslog arbetsgruppen att

samhällsstödet inom bidragsförskottssystemet utfyllnadsbidraget skulle tas- -
bort och med behovsprövat bidrag tillersättas ensamföräldrar.ett

Förslaget fick blandat mottagande. De remissinstanser positiva tillett som var
framhöllförslaget stödet skulle kunna till mottagarhushållensatt anpassas

stödbehov och konflikterde knutna till kopplingen mellan de privat-äratt som
rättsliga reglerna underhåll och offentligrättsligadet stödsystemet skulleom
lösas. instanserDe ställde sig negativa till förslaget efterlyste djuparesom en

konsekvensernaanalys förslaget för boföräldrar med låga eller normalaav av
inkomster. Det framhölls också inkomstprövade bidrag ofta marginal-att ger
effekter och höga administrationskostnader.

Förslaget ledde inte till lagstiftning.
-93UBU har anförtrotts sig i kast med frågan.attnu ge
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överväganden16.5 och förslag

l6.5.l Bristande överensstämmelse

Utredningen konstaterar problemenSammanfattning avsnitt:detta attav
för hurbristande överensstämmelsen mellanberor den FBsspd system man

bestämmer underhállsbidrag och i BFL.systemet

föreskrivit vardera förälder skallalltsedan den tillkom 1949FB har år att ta
bidrags-för barnets underhåll efter sin förmåga. Så längedel i kostnaderna
reglernainga motsättningar mellanförskottet endast förskott fanns detettvar

Motsättningarna kombidragsförskott. iunderhållsbidrag och reglerna omom
1979utfyllnadsbidraget infördes 1964 och accentueradesoch med åratt genom

till ändringar iriksdagen förslaget FBunderhållsreform. I och medårs att antog
olika principer kommitavslog förslaget behovsprövning har två attmen om

ställas varandra olyckligt sätt.ettmot
underhållsansvaret efterbestämmelse fördelningDen FB:sär om avena

innebär dennaförsörja sitt barnförmåga. föräldrar tillsammans kanFör som
beroendeunderhåll blir helt detgrundregel storleken deraspåatt avresp.

förutsättaekonomier. kan alltså inteinbördes förhållandet mellan deras Man att
underhållsbidragbetalabidragsansvarig förälder har förmåga påatt etten som

fastställt tillfår underhållsbidragetbidragsförskottsnivån eller däröver också
ekonomiskadärför boföräldernsdenna nivå. Bidraget kan bli väsentligt lägre att

därförefter förmågafördelning underhållsansvaretsituation god ochär aven
försörjning.för delen barnetsinnebär han eller hon skall störreatt svara av

månatligt beloppvisstprincipen inriktningen i BFLandraDen är att ett
bidragsansvariga föräl-barnet för denkr månad skall lämnas till1 173 per

del.derns
krskall få 500situation bestämmas barnUtifrån kan i vissFB att ett peren

riktigtdärigenom haunderhållsbidrag. Föräldrarna på sättmånad i ettanses
underhåll kanbehovsinsemellan och barnetsfördelat underhållsansvaret varaav

bör kom-garanti för vademellertid alla barntäckt. Enligt skallBFL somsom
173 i bidragsförskott.bidragsansvariga föräldern få 1 krfrån denma

inte har behovi vissa fall till barndag betalas utfyllnadsbidrag alltsåI ut som
överkompenserade.det. blirDeav

vanligt detredovisar hursamlad utredning ärfinns inteDet någon attsom
boföräldernsbidragsförskottsnivån grundligger under påunderhållsbidraget av

existerarunderhåll. Vadbegränsade behovekonomi eller barnetsgoda somav
försäkringskassor. under-från Dessavissa begränsade undersökningar någraär

Andelen boför-ligger mellan 15 och 20sökningar tyder siffranpå procent.att
infördesutfyllnadsbidraget årmindregod ekonomi säkertåldrar med närvar

räkna medförhoppningsvis öka. kan alltsåfortsätter Man1964 och den attatt
bidragsförskottsnivån påunderhållsbidrag ligger underblir vanligaredet att
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grund boförälderns goda inkomster.av
framgått avsnitt 16.3Som leder det nuvarande till högre stödsystemet ettav

från det allmänna hos den förälderbarnet bor har den högsta inkomst-om som
förhållande inbjuda missbruk; föräldrarnaDetta kan till sken atten. ger av

bor hos förälder har den inkomstenbarnet den högsta och denne uppbärsom
bidragsförskott verkligheteni förhållande till den andra, hos vilken barnet i bor.

inte heller helt ekonomiska överväganden i vissa fall kankan uteslutasDet att
till föräldrarna inte väljer barnet bo där det skulle bäst förleda låtaatt att vara

Bl.a. Vårdnadstvistutredningens intervjuer med advokaterbarnet. som-
ekonomiska faktorerUBU -93 har fått del under hand tyder påta attav -

träffa avtalunderhållsbidrag bodelning ofta påverkar föräldrarnas viljaoch att
i fråga vårdnad och umgänge.om

till storle-omständigheten storleken utfyllnadsbidraget koppladDen äratt av
utfyllnadsbidraget höjs i takt medken underhållsbidraget leder till attattav

underhållsbidraget underhållsbidraget sjunkerkrymper och detta även om
grund fått inkomster grund boföräldern harbarnet har elleratt attav egna av

inkomstökning. inte rimligt. Kopplingen kan också föräldrar-fått Detta ären ge
intresse hålla underhållsbidragetett attgemensamt av nere.na

konstruktionen för barnet bo-innebär bidragsförskottet detDessutom attav
föräldern fastställsi princip saknar betydelse vilket underhållsbidrag såsom

får ändålänge underhållsbidraget inte högre bidragsförskottet. Barnetänär
underhållsbidragetunderhåll till bidragsförskottsnivån. förutsattDetta attupp

utfyllnadsbidragtill uppenbarligen för lågt belopp ochinte bestämts ett som en
underhålls-detta bidragsförskottet konstruerat såföljd Attvägras. är attav

inbjudadirekt för barnet kan ocksåbidraget ofta i praktiken saknar betydelse
bidragsansvarige underhållsbidraget bestäms.generositet dentill närgentemot

Olika principiella lösningar16.5.2

bristandeproblem denavsnitt: kan läsa deSammanfattning Mandetta somav
tillupphovmellan deöverensstämmelsen två göraattsystemen genomger

slag ändringarfinns olikaDetde tvåändringar i något systemen. somavav
då kan överväga.man

föräldrarna börmellanunderhållsansvaretdiskussion hurutredningensVid om
utfyllnads-medproblemenkan lösautredningen pekatfördelas har att man

kvotdelnings-ändra reglerna i FB så övergersättbidraget attatt mangenom
särlev-föräldrarna såmellanunderhållsansvaretmetoden. Om fördelar attman
barnetshälftenandelför vissför sig fårföräldrarande t.ex. avenvar svara -

bidragsansvariges delbidragsförskottet till denoch knyterbehov ansvaretav-
utfyllnadsbidraget. Det görför sig problemet medi ochkommer manman

fårinteunderhållsbidragenbestämmelsei förockså FB attomom man en
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understiga viss nedre närmast till hands ligger då bidragsförskotts-gränsen
nivån den bidragsansvarige har förmåga betala åtminstone detta belopp.attom
Att kvotdelningsmetodenöverge till förmån för dessa metoder skullenågon av
dock medföra nackdelar andra slag och därförbl.a. utredningensav mynnar
tidigare diskussion i inte bör det se avsnitt 8.7.2.. En be-göraut att man
stämmelse tvingande karaktär skulle också innebära bröt deatt motav man
principer vilkapå FB:s bestämmelser underhållsskyldighet bygger.om

Utredningen alltså inte lösningen ligger i ändra för huratt att systemetanser
bestämmer underhållsbidragets storlek. Vilka ändringar kan då tänkaman man

sig i bidragsförskottssystemet
Att kan lösa problemet avskaffa utfyllnadsbidraget själv-är såattman genom

klart det inte behöver Om avskaffar utfyllnadsbidragetsägas. måsteatt man
dock ha form stöd från det allmänna till vissa barnman en arman av vars

föräldrar lever isär. sådan frikopplingEn det offentliga stödet från under-av
hållsbidraget skulle ha rad fördelar. En sådan lösning har dock nyligenen
diskuterats och avvisats. Utgångspunkten i utredningens direktiv ocksåär att
utfyllnadsbidraget skall finnas kvar. finnsDet alltså inga skäl övervägaatt nu
den lösningen.

Den ändring i bidragsförskottssystemet då återstår begränsaär rättenattsom
till utfyllnadsbidrag, spärregel eller formnågon behovs-t.ex. genom en av
prövning. Diskussionen i det följande bygger detta alternativ då främstpå och

med hänsyn till uppdraget formnågon spärregel.av- -

l6.5.3 Utgångspunkten för ändringar i nuvarande

stödsystem

Sammanfattning avsnitt: Utredningendetta föreslår begränsningaringa iav
få förskott från det allmänna den bidragsansvarige inte betalarrätten näratt ett

det fastställda underhållsbidraget till barn.sitt Däremot utredningen attanser
till utfyllnadsbidrag bör begränsas ut/yllnadsbidragsårätten inte utgår näratt

det klart barnet behöverstår inte stöd från det allmänna.något Begräns-att
börningen utformas utfyllnadsbidragetså successivt.att avtrappas

Någon invändning kan knappast riktas bidragsförskottstörre utgårmot att upp
till underhållsbidragets belopp, dvs. det förskottet. följandeI detmot rena
diskuteras därför endast frågan begränsning i till utfyllnadsbidrag-rättenom en

dvs. det bidrag inte något fastställt underhållsbidrag äret, motsvarar utansom
frånstöd det allmänna. Att det förskottet inte omfattas be-ett rent rena av

gränsningsregeln innebär visserligen föräldrarna bestämma under-att attgenom
hållsbidraget till högre belopp vad den bidragsansvarige möjlighetän harett att
betala kringgåkan regeln. Ett sådant förfarande kan kommadock ifråga endast
i fallde där den bidragsansvarige bedömer underhållsbidraget inte kommeratt
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samtidigtpreskriberasinnan dethonom eller hennekunna tas utatt somav
drabbaseller han riskerarhonhar inkomsterboföräldem så attstora att av

utnyttjas kan dennaskullemöjlighetspärregeln. Risken för denna motatt
dessa fallsiktespärregel på ärliten ochbakgrund bedömas någon tarsomsom

erforderlig.inte
i allmänefter reglerVid reformering bör strävasystemet men-sommanen av

framförfamiljetypibarnrättvisa inteuppfattas oching engynnarsomsom
regelsystemetgivetvis görai börEnbarn strävan attvaraen annan. annan

försäk-enkelt förochförståför de berördaenkelt. Systemet bör lätt attvara
möjligt, und-långtMarginaleffekter bör, såtillämpa.ringskassorna att som

vikas.
motstridigadelvisalla dessauppfyllerfinnaDet är svårt systematt ett som -

sigintressenolika gördedetta, och andra områden, måstekrav. På som-
formuppdrag någonUtredningensgällande varandra.vägas mot avavser

utformasnämligen såspärregel börbegränsning.spärregel. detta ligger EnI en
alltför myckettilloch inte lederantal fallden sikte begränsatpåtar ettatt

riktatalltsåUtredningen haradministrativt merarbete för försäkringskassoma.
effekternaotillfredsställandedeminskasitt arbete i denna delin mestatt av

behovklartfall där det stårutfyllnadsbidraget i dedagens bort attatt tasystem;
Även utfyllnadsbidragtillbegränsarinte föreligger. rättenförmånen manomav

utfyllnadsbidragfåralltså finnas barndetspärregel kommer att somgenom en
Villsaknas.bedömning kanskestriktarebehov det vid manatttrots av en

Attfullständigt behovsprövatinföradessa fall fårkomma system.ettman
dock iskisserasgrunddragVissautanför uppdraget.liggersådantutarbeta ett

avsnitt l6.5.l0.
nedUtfyllnadsbidraget bör i steg.etttrappas par

inte minsttillämpade lättaenkla och ärviktigt reglerna ärDet attär attatt
i admini-effektivitetenochrättstillämpningenitill enhetlighetenhänsynmed

bestämmelserdetaljeradearbeta meddärför valtharUtredningenstrationen. att
ned.ellerskall sättasutfyllnadsbidraget vägrasför när

begränsningframtidaför16.5.4 Former en

bidragsförskott iföreslarUtredningenavsnitt:Sammanfattning detta attav
föräld-underhåll fran sinabehovsaknartill barnframtiden inte utgår avsom

höghurberoendeutfyllnadsbidragtill görsföreslåsI övrigt avrättenattrar.
förenkelprövning görasådanboföralderhushállet En är attinkomsten i är.

enskilda.deförstå föroch lättförsäkringskassorna att
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16.5.4.1 Inledning

utfyllnadsbidragFör skall bör i principutgå gälla, barnet bidrag-behöveratt att
Behöver barnet inte bidraget bör det inte utgå.et.

kan urskiljaHär olikatvå barn; dels barn på grundman grupper av som av
inkomster eller tillgångar saknar behov underhåll från sina föräldrar,egna av

dels barn visserligen har behov underhåll där barnets underhållsbe-som av men
hov täcks föräldrarna.av

16.5.4.2 Föräldrarna inte underhållsansvariga påär grund attav
tillgångarbarnet har inkomster elleregna

föräldrarnasNär underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn till bl.a. barnetstas
inkomster och tillgångar till vissa barnets sociala förmåner 7 kap.samtegna av

l § första stycket FB.
barnet inkomsterHar så det räcker till den försörj-t.ex. stora attegna egna

ningen intehar det till underhåll från sina föräldrarnågon enligträtt FB.
Även antalet bidragsförskottsbarn med förmögenheter få och deärom egna

självförsörjande tonåringarna inte alltför detmånga kan upplevas stötandesom
bidragsförskott i dessa fall.utgår Man också komma ihågmåste syftetatt att

med bidragsförskottet i princip barnet får sitt underhålls-är att garantera att
bidrag. Med den utgångspunkten det förklarasvårt barn inteär att att ett som
har till underhåll från föräldrarna grundrätt barnet inte behöver detattav
kan ha till bidragsförskott.rätt

Utredningen förslår utfyllnadsbidragalltså inte betalas inågot de fallatt ut
barnet grund inkomster eller tillgångarpå eller sociala förmåner saknarav egna

till underhåll från sina föräldrar enligt bestämmelsernarätt i 7 kap. FB. Efter-
idet dessa fall aldrig kan fråga förskottnågot innebär förslaget attsom vara om

dessa barn inte alls får till bidragsförskott.rätt
Förslaget innebär det kommer finnas barn inte har tillrättatt att en grupp som

bidragsförskott får barnpension den förälder barnet inte bormen som om som
tillsammans med avlider. Detta dock inte orimligt med hänsyn till barnpen-är
sionens finansiering och försäkringsanknytning. Skillnader i förmånernas natur
motiverar olikheterna.alltså

Man kan kritisera förslaget för det kräver försäkringskassan kontrolle-att att
barnets ekonomi i dag föroch det kan innebära svårigheterän förattrar mera

kassan bedöma barnet saknar behov underhåll från föräldrarna.näratt av
Eftersom bestämmelsen inte kan bli aktualiserad i speciellt bidrags-mångaantas
förskottsärenden bedömer utredningen dock varken dessa eller andra nack-att
delar alltför Bedömningen underhållsbehovet dessutom iär de allraärstora. av
flesta fall ganska enkel göra.att
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motivationinte heller förslaget påverkar ungdomarsUtredningen atttror att
studera eller arbeta i nämnvärd grad.

underhåll föräldrarna16.5.4.3 täcksBarnets behov avav

situationer.till utfyllnadsbidrag i andrafinns också skäl begränsaDet rättenatt
åtminstone visst behovfrämst fall barnet visserligen hardå de därHär ettavses

grundfrån föräldrar där underhållsbidraget lågt påunderhåll sina är avmenav
situationer därekonomi. alltså fråga deboföräldern har god Det äratt omen

förhållanden sådanaproportionerna mellan föräldrarnas ekonomiska är att
andel underhålls-ned den bidragsansvarigesboförälderns ekonomi har pressat

Utredningen också andra fall där barnetsbidraget till belopp. tänkerlågtett
vidaregod ekonomisk situation han eller honboförälder har så att utanen

underhållsbidrag barnetsförsörja själv, med tillskott detskulle kunna barnet av
förälder förmåga skall betala.andra i mån av

olika faktorer.i visst fall berorunderhållsbidraget blir på mångaHur ettstort
underhållsbidraget lågtutskiljer fall därha där enkelt de ärAtt ett system man

Åtminsto-möjligt.boföräldern har god ekonomi knappastgrund ärpå att enav
för låtamed exakthet krävsinte skall det sådangöra atten somom manne

utfyllnadsbidrag. Vadutsträckning barn har tillutfallet i vilken rättavgöra ett
översti-fast boföräldrar med inkomsterdäremot kan slågöra är attatt somman

utfyllnadsbidrag. Om dåvisst belopp inte har till sätter gränsenrättett manger
i de fall under-effekten bli utfyllnadsbidrag inte utgårtillräckligt högt bör att

boförälderns inkomst hög.hållsbidraget lågt grund ärär attav
kunna knytas tilltill utfyllnadsbidrag skulle alltsåbegränsningEn rätten enav

bärkraften hosekonomiskaliknande denviss inkomstnivå eller något mått på
i boförälderhushållet.boföräldern eller

till utfyll-möjligheter begränsahar andra rättenutredningenInom även att
till förmå boför-modell i första hand syftarnadsbidrag diskuterats. En attsom

underhållsbidragfram går påaktiva för högtäldrar ut attettatt att manvara
Boför-det i dag.80 eller 90 vadutfyllnadsbidraget till ärbegränsar procent av

bidragsförskottetmöjligtha intresse delåldrarna skulle då såatt stor som avav
för fram högtalltså ha skäl aktivaförskott ochutgår att ettatt varasom

boföräldraremellertid påverka allaunderhållsbidrag. sådan lösning skulleEn
ligger under bidrags-bidragsförskottssystemet där underhållsbidragetinom

Ävenärenden.alldeles övervägande antaletförskottsnivån, vilket fallet i detär
detta stöd från det all-ekonomi verkligen behöverboföräldrar med somsvag

fall denoch detta också i de dåskulle lägre bidragsförskottalltsåmänna ett
betala högre under-föräldern inte har möjligheterbidragsansvariga några ettatt

förordas.hållsbidrag. lösning kan därför inteEn sådan
bestämmas till skillnadenutfyllnadsbidraget skallTanken har också väckts att

skulle ha fastställtsoch det underhållsbidragmellan bidragsförskottsnivån som
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boföräldern inte hade kunnat bidra till barnets underhåll alls. skulleMan dåom
komma de fall där boförälderns inkomster ned underhållsbidragetspressat
storlek under bidragsförskottsnivån och den "minuseffekt" boförälderns ekono-
mi har underhållsbidraget bestäms skulle fallanär bort. Metoden har också den
fördelen förbättring i boförälderns ekonomi inte skulle leda till högreatt etten
utfyllnadsbidrag.

fallDe där det fiktiva underhållsbidraget skulle bli högre verkligadetän är
föräldrarna tillsammansnär kan täcka sitt barns behov underhåll. I de fallav

föräldrarna inte tillsammans kan täcka barnets behov underhållsbidragetuppgår
till belopp den bidragsansvariges förmåga och "minuseffekt"någonsamma som
inträffar inte. kanDäremot utfyllnadsbidraget i dessa fall komma täckaatt mer

barnets behov se avsnittän 16.3. Utredningen har valt inte vidaregå medatt
förslagdetta heller. beror i förstaDetta hand metoden kanpå svåratt attvara

tillämpa i praktiken. Avtal och domar underhållsbidrag utform-inte alltidärom
ade "minuseffekten"så kan utläsas. Metoden kan också uppfattasatt som
krånglig och förstå.svår att

16.5.5 Vilka inkomstprövningen omfattaskallpersoner

Sammanfattning detta avsnitt: Vid inkomstprövningen beaktas boföräl-av
derns, barnets och stytjörälders inkomster. smáinkomster feriearbeteBarns av
och liknande bör påverkainte ugârllnadsbidraget. inkomstenFörst överstigernär
35 200 kr räknas denår övers/qutande delen med. inkomstNy partnersper
räknas med till hälften denne bor tillsammans med bojöräldern.när

Begränsningsreglerna kan sikte följande fyra olikapåta grupper av personer.

boföräldern-
barnet-
styvföräldern och-
den bidragsansvariga föräldern-

Boföräldern

vissa boföräldrarFör bidragsförskottet hjälp inte tillräcklig.utgör ären som
För andra bidragsförskottet bidrag inte behövs för barnets försörj-utgör ett som
ning. kan falletDetta boföräldern själv har god ekonomi och dettanärvara en
kommit till uttryck vid bestämmande underhållsbidraget, tillrätt ut-av men
fyllnadsbidrag föreligger.ändå

I sådana fall kan det motiverat begränsa till utfyllnadsbidrag.rättenattanses
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Barnet

försörjningen hardet räcker till denmed inkomstersåBarn attstora egnaegna
då rimligtfrån sina föräldrar enligt FB. Dettill underhåll ärinte någon rätt att
föreslagitutredningen hartill utfyllnadsbidrag ochinte heller hardet rätt en

emellertid inträffa barnetavsnitt 16.5.4.2. kanbegränsning se Detsådan att
Avliten inkomst;sin försörjning harvisserligen inte klarar men en egenegen

sådana inkomstermarginaleffekterna börrättviseskäl och för minska ävenatt
beaktas.

normalt inte för-dylikt påverkarferiearbete ellersmåinkomsterBarnets av
stödet från det all-inte heller påverkaunderhållsskyldighet och böräldrarnas

1994 bör35 200 kröverstiger basbelopp årinkomsternaFörst närmänna. ett
inkomster.till boförälderhushålletsöverskjutande delen läggasden

omkring 2 200efter skattmånadsinkomst påvalda beloppetDet motsvarar en
kr.

Styijöräldem

boföräldern börförhållande till äveninkomstprövning iInför manman en
till styvföräldern.i förhållandeprövningöverväga en

familjerombildadesplittrad. vissa fallfamiljer IombildadeSynen på är ses
vissa fall inte.enhet och isom en

Bestämmelsen§underhållsskyldighet regleras i 7 kap. 5 FB.Styvförälders ger
ekonomiskaskall levai familj påför principen alla barnuttryck att sammaen
till delemellertid inte dengällerunderhållsskyldighetStyvföräldersstandard.

har alltsåStyvföräldernsärlevande föräldern.underhåll från denkan fåbarnet
familjensunderhåll endastbidra till barnets närskyldighetnormalti dag att

ovanför bi-nivåtillförsäkrasbörsådan barnetekonomiska standard är att en
dragsförskottet.

inkom-boföräldernsinkomstprövningenbostadsbidraget innebärgällerVad att
boföräldernman/kvinnamake ellermed inkomsten hosläggsster somsamman

barnhafteller hardock endast de hartillsammans med,lever gemensamtom
bostadsbi-1993:737adress 3 § lagenfolkbokfördaeller är omsamma

drag.
tillhänsynstagandeexempel allmäntalltså påBostadsbidrag utgör styv-ettett

barnfamiljer.tillbehovsprövad förmånvidförälders inkomster en
"särkullbarn"medsammanboende föräldrarexempel tvåEtt är att sesannat

sammanräknassammanhangetflerbarnstillågg. detIenhet i fråga omsom en
gifta medvariteller harföräldrarnaförutsättning ärbarn under attparets

1947:529§2 lagenhaft barneller harvarandra eller har gemensamtett oma
barnbidrag.allmänt

social-bistånd enligtekonomisktvid tillexekution ochOckså vid rättt.ex.
familjen enhet.ombildadetjänstlagen denbetraktas som en
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Underhållsskyldigheten till makes eller sambos barn framgåttär mycketsom
begränsad enligt regler.FB:s Underhållsskyldigheten åvilar i princip de båda
biologiska föräldrarna. Ur denna synvinkel det rimligt huvudöveratt tagetvore
inte hänsyn till makes eller sambos inkomster vid prövningen utfyll-ta ny av

Ånadsbidraget. andra sidan bildar de två och barnen faktisk hushålls-vuxna en
gemenskap. Därtill kommer de ombildade familjerna i dag haratt en genom-
snittligt högre inkomststandard de traditionella kärnfamiljernaän ochsett att
färre hamnar under den s.k. fattigdomsgränsen. Mest ensamförälder-ärutsatta
familjerna. Enligt SOU 1990:8 hade de ombildade familjerna inkomststan-en
dard på 1,71 jämfört med för1,57 kärnfamiljerna och endast 3 deprocent av
ombildade familjerna, 10 kärnfamiljerna, hamnade under fattig-mot procent av
domsgränsen. För ensamförälderbarnen gällde mellan 5 och 12att procent

önskemålethamnade under fattigdomsgränsen. stödet bör till demgåatt som
bäst behöver det och, så långt det låter sig inte ibarn fa-göra,nu gynna en
miljetyp framför barn i talar för med styvföräldernsävenatt taren annan man
inkomster vid prövningen. Utredningen har för kompromiss mellanstannat en
dessa båda Utredningens förslag innebärsynsätt. makes eller sambosatt ny
inkomster beaktas endast till hälften. Huruvida sådan bestämmelse påverkaren
människors familjebildning något utredningen saknar kunskap Omär denom.
alls det bör det rimligen i förstagör hand gälla de har det sämstgrupper som
ställt. Med ligger vid relativt höga inkomsterspärr bör det intealltsåen som
finnas risknågon för negativ påverkan i någon omfattning.störreen

Vid behovsprövning där hänsyn till styvförälderns inkomstertaren man
aktualiseras frågan styvförälders underhållsskyldighet enligt FB. Utred-om
ningens förslag kräver inte och innebär inte ändringnågon beträffandegörsatt
denna.

bidragsansvariga föräldernDen

de fallI vill nå med begränsningsregel skjuter den bidragsansvarigaman en
föräldern redan till vad han eller hon skall enligt bestämmelserna igöra FB. Att
införa spärregel sikte den bidragsansvarigespå ekonomi därförärtaren som
inte möjligt. Kostnaderna för barnet har redan fördelats mellan föräldrarna
efter deras förmåga och beloppnågot underhållsbidragetutöver går inte fåatt

från den bidragsansvariga föräldern han eller hon inte går med påut attom
betala begränsningsregelEn hänsyn till den bidragsansvarigatarmer. som om
föräldern kan betala det fastställda underhållsbidraget skulle leda tillän attmer
utfyllnadsbidraget minskade boföräldern skulle ha möjlighetnågonutan att att

ytterligarenågra från den andra föräldern. inteDetta givetvisärpengar
rimligt.

I de fall den bidragsansvariga förälderns betalningsförmåga inte utnyttjats fullt
beror det dessutom barnets behov föräldrarnatäcks tillsammans ochut att av



begränsningEn till uøfvllnadsbidrag 393rättenav

fördelningen underhållsansvaret efter förmåga lett till underhållsbidragettav
under bidragsförskottsnivån.

16.5.6 Vilka slags inkomster bör beaktas

Sammanfattning avsnitt:detta Betalningwnnágan beräknas utifrån bi-av en
dragsgrundande inkomst enligt beräkningen bostadsbidrag.av

föreslagnaDen begränsningen bör i huvudsak utformas med användande av
regler finns i funktion i dag. Förslaget går utfyllnadsbidragetut attsom

boföräldems betalningsförmågaprövas liksom, delvis, barnets förmågamot att
tillbidra sin försörjning. Vidare bör förmåga bidra till hus-partners atten ny

hållets utgifter delvis påverka till frånstöd det allmänna.rätten
förenklingsskälAv bör beräkningen långtså möjligt ansluta till de be-som

stämmelser gäller för inkomstprövning vid beräkning bostadsbidrag.som av
Detta metod kassatjänstemännenär väl insatta i och den har efter-ären som

den ansluter till grunderna för inkomstbeskattningen fördelar från kon-som
trollsynpunkt. vissaI avseenden innebär utredningens förslag dock en arman
reglering i bostadsbidragssantmarthang.än

Den bidragsgrundande inkomsten bör således omfatta inkomst tjänst ochav
inkomst näringsverksamhet. Inkomsterna skall beräknas efter grunderav samma

enligt kommunalskattelagen 1928:370, med de undantag i 4 §som som anges
ochandra tredje styckena lagen bostadsbidrag.om

Härtill bör läggas inkomst kapital till den del inkomsten överstiger 2 000av
kr för och boföräldern och den lnkomsten beräknas ipartnern.var en av nye
enlighet med vad föreskrivs i 5 § andra stycket lagen bostadsbidrag.som om

Tillägg för sjöinkomst,görs även bidragsdelen i studiemedlen, vissa icke
skattepliktiga inkomster och icke skattepliktiga stipendier 3 000 kröver per
månad.

Disponerar hushållet ansenlig förmögenhet bör det påverka tillrätten ut-en
fyllnadsbidrag. Här bör anlägga betraktelsesätt be-närman samma som man

storleken underhållsbidragstämmer på avsnitt 8.7.4.2.
vidare rimligtDet är underhållsbidrag eller den förskottsdelen i bi-att rena

dragsförskottet hushållet erhåller läggs till boföräldems eller styvföräldernssom
inkomst för begränsa de skillnader skulle i förhållande tilluppståatt som annars
dem saknar underhållsbidrag.som

inteFör administrativtgöra betungande nödvändigt måsteatt änsystemet mer
använda schabloner. Bidrar boföräldern eller styvföräldern till underhållman

barn föreslår utredningen därför inkomsten minskas med halvteget att ett
basbelopp för varje barn. Att använda schabloner här nödvändigt eftersomär

försörjning hemmavarande barnäven beaktas. Ett halvt basbelopp måttav som
försörjning barnpå används i rättshjälpssannnarthangäven och vid beräkningav
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dagsbotsbelopp.av
till barnpension enligt AFL.Vid beräkning inkomsten bör hänsyn även tasav

familjerätts-principer denSkälet till barnpensioneringens byggerdetta är att
Barnpensioneringen bör därför jämställas medliga underhållsskyldigheten.

behandling vid inkomstprövningen.underhållsbidrag likaoch ges en
ekonomiska situationen kantill faktiskautredningens val anknyta denMot att

de bio-vid bedömningeninvändas kriterier bör användas häratt som avsamma
betydaskulleekonomiska förmåga enligt FB. Dettalogiska föräldrarnas att

förvärvsförmågan.tilltill de faktiska inkomsternainte bara skulle utanman se
motivering-utfyllnadsbidrag medFöljden då bli barn kundeskulle vägrasatt ett

förmåga skaffa sig visseller styvförälder harbarnets boförälder attatt enen
föreslagnarimligt. Syftet med denUtredningen inte dettainkomst. ärattanser

till familjer faktiskt har dethindra statligt stödspärregeln utgårär att att som
styvföräldernsboförälderns ochhänsynstagande tillställt ekonomiskt. Ettgott

utfyllnadsbidrag skulle förbarnets tillförvärvsförmåga prövar rättnär man
administrativt merarbete knappast skulleövrigt uppvägasinnebära ett avsom

utnyttja dennastyvföräldern skallboföräldrar ochvinsterna. Risken för att
utredningenbli förvärvsarbetai låtabristande logik att attsystemet ansergenom

försumbar.vara
uppgifterskall fram korrektaförsäkringskassan närfråga hurEn ärannan
eller inte ochihop medboföräldern leverdet gäller frågan partneren nyom

inkomster denna förälder har.vilka
sanktionssystem förbör hadiskuterat frågan någotUtredningen har om man

uppgifter och deninte har tillgång till sådanafall försäkringskassande part-nye
dockekonomi. Utredningen haruppgifter sininte vill lämna stannatomnern

bidrags-naturlig iden sanktionföreslå sådant ärför inte något system;att som
inteoch denbidrag, skulle drabba barnetnämligensammanhang, vägraatt

ha straff-givetvis tänkbartsanktionen.påverka Detvill är att enman genom
utredningensenligtalternativet böruppgiftsskyldighet, detsanktionerad men

möjligt.detuppfattning undvikas så långt är
försäkringskas-beträffande bostadsbidragen börgällerlikhet med vadI som

vissaställerinkomstförhållandena. Dettade aktuellaprövning grundas påsans
skall fungeravaldabidragsförskott. detfår Förkrav dempå systemetattsom
betydelse förändrade förhållandenuppgifterfordraspå bra sätt attett avom
i sinkrävertill försäkringskassan. Dettautfyllnadsbidraget anmäls tur att

informerar deenskilda klartkontakter med deförsäkringskassorna i sina om
uppställs.krav som

utfyll-ändratillfälle skall behövavid varjeförsäkringskassan inteFör ettatt
utfyllnadsbidraget,påverkarförhållande inträffatnadsbidrag någotnär som

få underlåtas.bidragsändringar börringautredningen attanser
utfyllnads-ändringbeslutabör underlåtaFörsäkringskassan att avom en
100 krbidraget medskulle ha påverkatendastbidraget, ändringen perom
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månad. Detta i huvudsaköverensstämmer med vad gäller beträffandesom
bostadsbidrag 25 § lagen bostadsbidrag; 1992/93:l74 33.om prop. s.

16.5.7 Vid nivåvilken bör avtrappningen börja

Sammanfattning avsnitt: Viddetta ársinkomster 264 000 krpá reducerasav
samhällsstödet med tredjedel. Vid inkomster 281 600 kr minskaspå åren per
samhällsstödet med tredjedelartvå och vid ársinkomster 299 200 krpå utgår

längreinte ugyllnadsbidrag.något

vilkenVid nivå nedtrappning utfyllnadsbidraget skall börja och hur snabbten av
avtrappningen bör kan naturligtvis diskuteras. Utredningengöras har valt att

ribbanlägga vid bidragsgrundande inkomst 264 000 kr med 1994på årsen
siffror sju och halv basbeloppetgånger och låta utfyllnadsbidraget fallaatten
bort helt vid bidragsgrundande inkomst 299 200på kr åtta och halven en

basbeloppet. Vidgånger sådan inkomstnivå bör det inte råda tvekannågonen
den förälder barnet bor hos kan klara sitt barns försörjningatt utanom som

samhällsstöd i form utfyllnadsbidrag. Vid dessa nivåer undviker vidareav man
begränsningen bidragsförskottet sker i de inkomstlägen där bostadsbidrag-att av

Årfortfarande 1994 upphör möjligheterna få bostadsbidraget trappas attav.
för hushåll med barn vid årsinkomst 254 000 kr. undviker alltsåpå Manett en
risken det utlöses marginaleffekter från två samtidigt.att system

den allmänna debatten förtsl har fram förslag inkomstpröva barn-attom
bidraget. inkomstprövningEn barnbidraget i kombination inkomst-medav en
prövning bidragsförskottet skulle innebära mycket marginaleffekter förstoraav
boföräldrarna.

Vid bedömningen ligger väl avvägd nivå hållaspärren på måsteav om en man
minneti den inkomst hänsyn till kan innefatta hälftenävenatt tarman av

styvförälderns inkomster.
Utredningen har valt minska utfyllnadsbidraget iatt tre steg.

Bidragsgrundande inkomst Utfyllnadsbidraget minskas med

basbelopp 264 0007,5 kr 1/3
8 basbelopp 281 600 kr 2/3
8,5 basbelopp 299 200 kr 3/3, dvs. faller helt bort

möjlighetEn utredningen minska utfyllnadsbidraget medövervägt är attannan
viss andel den inkomst överstiger viss nivå. kan tänkaMan t.ex.en av som en

sig minska utfyllnadsbidraget med 10 inkomstden överstigeratt procent av som
fribelopp 264 000 kr. fallpå I där barnet saknar inkomster skallett ett som

beaktas och underhållsbidraget fastställt till noll kr skulle utfyllnadsbidragetär
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i årsinkomst ungefärboföräldern kommerdå helt falla bort när upp en
kommaAvtrappningen skulle då bli mjukare den404 000 kr. övre gränsenmen

utfyllnadsbidraget börmålsättningen hela haligga alltför högt. Har attatt man
omkring 300 000 krbidragsgrundande inkomst måstefallit bort vid påen

omkring 160 000 kr år. Dettaavtrappningen börja vid årsinkomst på peren
med och medelstora inkomster.skulle drabba boföräldrar små

16.3 skulle fåde exemplen i avsnittföreslagna reglerna tillämpadeDe sex
minskas med tredje-3 skulle utfyllnadsbidraget tvåföljande resultat. exempelI

6 skulle utfyllnads-till 231 kr. exemplen 1,2,5 ochdelar, dvs. från 692 kr I
utfyllnadsbidrag medfalla och i exempel skulle utgåbidraget helt bort 4 samma

i dag.belopp som

Några tillämpningsexempel16.5.8

exempel spârregelnspáSammanfattning avsnitt: Här nâgradetta gesav
ejfelder.

Exempel I:
000 Underhålls-årsinkomst 270 kr.ensamstående och har påBoföräldern är en

till 660 kr i månaden.bidraget fastställtär
000 660 12till 270bidragsgrundande inkomsten uppgårDen + x

1/3, dvs.med1 173 660 skall då reducerasUtfyllnadsbidraget277 920 kr. -
från 513 kr till 342 kr.

Exempel 2.
Boföräldern har års-660 kr i månaden.Underhållsbidraget fastställt tillär en

årsinkomstStyvförälder har på120 000 kr. Maken barnetsinkomst på en
underhållsbidrag till barn.betalar000 kr. eller hon250 Han ett

12660till 120 000bidragsgrundande inkomsten uppgårDen + +x
bidragsgrundande inkomsten2 244 120 kr. Den250 000 I 2 17 600 /-

aktuell.utfyllnadsbidraget blirreduktioninte så hög någonär att av

Exempel 3:
Botöräldern har års-i månaden.fastställt till 660 krUnderhållsbidraget är en

årsinkomstStyvförälder har påbarnets200 000 kr. Makeninkomst på en
Makarnatill barn. harunderhållsbidrageller hon betalar250 000 kr. Han ett

hemmavarande barn.vidare gemensamtett
660 12200 000 17 600tillbidragsgrundande inkomsten uppgårDen + x-

bidragsgrundande inkom-2 297 720 kr. Den250 000 / 2 35 200 l+ -
5132/3, från krmed dvs.utfyllnadsbidraget skall reducerashögsåär attsten

månaden.till 171 kr i
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begränsningsregeln aktualiseras.exempel påNågra när

träder vidFamiljesituation års-Begränsningen in en
inkomst av

boforälder 264 000 krEnsamstående med ett
barn

281 600 krEnsamstående boförälder med två
barn

boförälder med Boföräldern 0 krSammanboende ett
Sambon 528 000 krbarn

Botöräldem 132 000 kr
Sambon 264 000 kr

180 000 krBotöräldern
168 000 krSambon

000 krBoföräldern 240
Sambon 48 000 kr

264 000 krBoföräldern
Sambon 0 kr

for det allmännafor enskilda ochl6.5.9 Konsekvenser de

aktuell endastitorde bliavsnitt:Sammanfattning detta Begränsningen ettav
antal fall.mindre

boföräldrarnautredningen tagit fram har 4,5statistikdenEnligt procent av
7,5ligger översjälva arbetsinkomstbidragsförskottssystemetinom somen

basbelopp. Barn8har arbetsinkomster0,1 överendastochbasbelopp procent
utfyllnads-reduceratfåframtiden endastikommerföräldrardessa att etttill

de barnbl.a.Därtill kommerutfyllnadsbidrag alls.eller inte någotbidrag som
styvföräldernsochtill barnetshänsynbegränsningen närdrabbas tas egnaav

sammanboende. Hurboföräldrarna är stor30drygtinkomster procent av
här.intekandenna är angesgrupp

kanförslagutredningensenligtutfyllnadsbidragtillbegränsningEn rättenav
miljoner30omkringmedbidragsförskottförkostnaderberäknas sänka statens

kr år.per
Å kostnaderkostnaderna. Dessaadministrativasidan tillkommer deandra

vidmerarbeteformiförsäkringskassornasigfrämst visakommer att av
bidrags-löpandeske ibevakning måstedenansökningstillfállet och somgenom
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förskottsärenden. Det merarbete kommer orsakas kassorna har RFVattsom av
beräknats till omkring tio miljoner kr har då tagits till kas-år. Hänsyn attper

administration spärregeln underlättas den föreslagna beräknings-sans av av
metoden för underhållsbidrag.

En spärregel kommer också innebära merarbete för förvaltningsdomstol-att
handlägger överklaganden.arna som

En regel skisserad leder alltså till förhållandevis besparingar.småtypav ovan
När utredningen förordar sådan regel det inte heller grundär på denen av
förväntade besparingseffekten principiella skäl. begränsnings-Enutan meraav
regel skulle i viss råda botmån vad uppfattar orättvisa,på mångasom som en
nämligen barn till boföräldrar med höga inkomster eller god ekono-ävenatt en
miska istandard hushållet har till utfyllnadsbidrag. För samhällsmoralenrätt är
det vikt våra fördelas efter principerstor attav gemensamma resurser som
mäxmiskor i allmänhet uppfattar rättvisa.som

Utredningen inte anspråk förslagetpå skall lösa alla problemgör äratt som
förenade med utfyllnadsbidraget. Det kommer dock enligt utredningens upp-
fattning begränsa de effekterna.stötandeatt mest

16.5.10 Skiss till fullständigmedett system en

behovsprövning

Sammanfattning detta avsnitt: Som alternativ till spärregel skisserarettav en
utredningen detta hur fullständigt behovsprävati avsnitt skulle kunnaett system
utformas. Enligt utredningens skiss skulle bidragsfärskott barnetinte utgå om

grund inkomster eller underhållpå tillgångar saknar behov frånav egna av
föräldrarna. heller skulle utfyllnadsbidrag föräldrarna själva harInte utgå om

fallförmåga försörja barn. de föräldrarna inte har sådan förmågasitt Iatt
underhållskulle utfyllnadsbidrag till dess barnets behovi princip utgå äratt av

utformadtillgodosett. En behovsprövning detta skulle läsa depå mångasätt av
förknippadeproblem med dagens äverkompensationspro-är system,som ex.

blemet.

utredningen fördelarnaDet förslag till spärregel har de detpresenterat attsom
inte föranleder omfattande administration och det enkeltnågon äratt attmera
förstå. har emellertid samtidigt, i likhet med de flesta spärregler,Det den
nackdelen det sikte undantagsfall. spärregel trubbigtpå En utgöratt tar ett

i praktiken får ganska marginell betydelse.vapen som en
Även det ligger utanför uppdraget vill utredningen därför här redo-någotom

för hur med fullständig behovsprövning utfyllnadsbidragetgöra ett system en av
skulle kunna utformas.

givetvis stödet beroende barnetUtgångspunkten bör be-görsattvara av om
naturligt behovsprövningenhöver stöd. den bakgrunden detnågot Mot är att tar
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från föräldrarna.underhållbehovutgångspunkt i barnetssin av
underhålleller tillgångar behovinkomstergrundSaknar barnet på avegnaav

intebidragsförskotttidigare någoti bör,enligt bestämmelserna FB sagts,som
har sådanföräldrarnautfyllnadsbidrag utgåheller börInte någotutgå. om

ekonomiska förmå-själva.sitt barn Denförsörjaekonomisk förmåga de kanatt
bedömasföräldrarunderhåll från sinabehovfår här liksom barnets avgan --

enligt FB.underhållsbidrag bestämspå sätt närsamma som
barn, börförsörja sitthar förmågaföräldrarna inteövriga fall, dvs.I när att

skillnadenprincipdå iutfyllnadsbidrag. börha till Detbarnet rätt motsvara
enligtskjuta tillskallföräldrarnaunderhåll och vadbarnets behovmellan av

denoch täckainalltsåskulle det allmärmai dessa fallbestämmelserna FB. I
täcka medkansjälvt inteoch barnetföräldrarnabarnets försörjningdel somav

inkomster och tillgångar.sina

föräldrarnaunderhåll frånbehovBarnets av
underhållsbidrag./.

försörjningsansvaretboförälderns andel./. av

eller inteBrist

utfyllnadsbidrag.tillbarnet inteföreligger brist har rättdet inteOm
nivånfast.naturligtvis slås Den övreför bidraget måstevissEn övre gräns

bi-skillnaden mellanantingen det beloppbestämmas tillkan motsvararsom
beloppeller tillunderhållsbidragetfastställdaoch detdragsförskottsnivån ett

antingen bestämmakanfalletför sig. det ut-bestämts I attmansenaresom
bidraget skallellerbeloppvisst högstamedfyllnadsbidraget skall utgå attett

2 346behov t.ex.angivet högstatill vissti behovbristen barnetstäcka ettupp
förhållande tillidetbidragsförskottet utgårnärmånaden, vilketikr motsvarar

föräldrarna.båda
alternativet,nämndadet förstfrånvalt utgåutredningenföljande hardetI att
dock högstbehovstäckningen,ibristentäckautfyllnadsbidragetlåtadvs. att

och detbidragsförskottsnivånmellanskillnadenbeloppmed motsvararett som
Är 173 kr ellertill lfastställtunderhållsbidragetunderhållsbidraget.fastställda

aktuelltutfyllnadsbidraginte någoti dag,gällervadi likhet medblir, sommer
bedömtsalternativ hartäckt. Dettabehov inte ärbarnetsdettaoch även om

alternativenandra"utfyllnadsbidrag". Demedvad vi i dagligga närmast menar
ensamförälderbarn.tillbidragbehovsprövadesärskildakaraktärenhar mera av

exempel.medbelysas någraFörslaget kan

Exempel I
200 krunderhåll: 1behovBarnets av

400 krUnderhållsbidrag:
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Boföräldern skjuter till: 400 kr
Brist i behovstäckningen: 400 kr
Utfyllnadsbidrag enligt förslaget: 400 kr.
Utfyllnadsbidrag i dag: 773 kr

Exempel 2
Barnets behov underhåll: 2 000 krav
Underhållsbidrag: l 500 kr
Boföräldern skjuter till: 500 kr
Brist i behovstäckningen: 0 kr
Utfyllnadsbidrag enligt förslaget: 0 kr
Utfyllnadsbidrag i dag: 0 kr

Exempel 3 barn med inkomster och bostad skolortenpåegna egen
Barnets behov: 000 kr4
Barnets behov underhåll från föräldrarna efter barnets inkomsterattav egna
beaktats: 1 000 kr
Underhållsbidrag: 300 kr
Boföräldern skjuter till: 200 kr
Brist: 500 kr
Utfyllnadsbidrag enligt förslaget: 500 kr
Utfyllnadsbidrag i dag: 873 kr

Exempel 4
Barnets behov underhåll: 1 500 krav
Underhållsbidrag: 500 kr
Boföräldern skjuter till: 200 kr
Brist: 800 kr
Utfyllnadsbidrag enligt förslaget: 673 kr l 173 500 673. Bristen uppgår-
visserligen till 800 kr utfyllnadsbidraget och underhållsbidrag får tillsam-men

inte överstiga bidragsförskottsnivån, 173l kr i månaden. kanMan dock,mans
utforma dennämnts sätt.övre gränsen på ett annatsom ovan,

Utfyllnadsbidraget i dag: 673 kr

Exempel 5
Barnets behov underhåll: 5001 krav
Underhållsbidraget: 100 kr
Boföräldern skjuter till: 500 kr
Brist: 900 kr
Utfyllnadsbidrag i 073dag: 1 kr
Utfyllnadsbidrag enligt förslaget: 900 kr

skisseradeDen metoden flera fördelar.har
förstaFör det innebär den allmänna medel aldrig betalas med högreatt ut
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skall täckas.faktiska behov underhållbehövs för barnetsbelopp än att avsom
underhållsbehov föräldrarnastället utfyllnadsbidraget endast dettäckerI som

överkompensationspro-alltså ifrån deinte har förmåga täcka. Man kommeratt
utfyllnadsbidragför i avsnitt 16.3. tillsomutredningen redogjort Rättenblem

täckt.successivt för slutligen helt falla bort barnets behovreduceras ärnäratt
rättvisupplevas dagensskisserade ordningen måste också änDen som mera. föräldrarna intebehovordning eftersom det bara den del barnetsär somav

det allmännaklarar över.tarsomav
utfyllnadsbidraget inte påverkas likafördel storlekenEn är attannan av

barnet bor. Föräldrarnasmycket i dag hos föräldrarna somsom av vem av
underhållsbidragets storleksammanlagda förmåga försörja sitt barn och inteatt

fall med vilketutfyllnadsbidrag skall och i såutgåkommer avgöraatt om
belopp.

viföräldrarna inte har förmåga täcka barnets behovAntag antarattatt som
bidraföräldern A har förmågatill 1 400 kr i månaden. Denuppgår attena

400 Om Aföräldern B har förmåga bidra med kr.med 600 kr. Den andra att
B skulleunderhållsbidrag barnet bor hosden förälder skall betalaär som

bliutfyllnadsbidraget i dag skulleutfyllnadsbidraget dag bli 573 kr, medani
föräldern. det här skissera-bidragsansvariga Ikr det den773 B varom var som

systemet i fallen, alltså oberoende hosutfyllnadsbidraget bådaskullede vemav
brist 400bli 400 kr 1 400 600 400 påföräldrarna barnet bor,somav - -

kr.
bidragsförskottsnivån kommer detför stödet nåsde fall där maximigränsenI

bor.intresse hos föräldrarna barnetemellertid alltjämt att somvara av vem av
vadinte med högre beloppUtfyllnadsbidraget kan utgå än motsvararett som
underhållsbidraget.bidragsförskottsnivån och det fastställdaskillnaden mellan

utfyllnads-mindre blir alltså förunderhållsbidragethögre ärJu utrymmet
bidrag.

behov vitäcka barnetsföräldrarna inte har förmågaAntag antarattatt som
bidraföräldern A har förmågamånaden.till 2 000 kr i Denuppgår attena

bidra med 400 kr. Om Aförmåga600 kr. andra föräldern B harmed Den att
B skulleunderhållsbidrag barnet bor hosförälder skall betaladenär som

blii dag skullemedan utfyllnadsbidragetutfyllnadsbidraget i dag bli 573 kr,
fullständigtbidragsansvariga föräldern.den Ikr det B773 ettvarom var som
utfyllnads-skisserats skulleutformat härpåbehovsprövat sättsystemet som
bristen tilli dag. Oavsett barnet bor uppgårbli likabidraget stort varsom

utfyllnadsbidrag utgåbor hos A kan000 kr 2 000 600 400. Om barnetl - -
medutfyllnadsbidrag utgåhos kanmed l 173 400 773 kr. Bor barnet B-

173 600 573 kr.1 -
tidigare låtafårVill komma ifrån denna effekt på nämntssättman somman

bidrag tillsärskilt behovsprövatutfyllnadsbidraget få karaktären ett ensam-av
förmågasammanlagdaPrincipen det föräldrarnasförälderbarn. är attatt svara
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för barnets underhåll storleken stödet frånavgör det allmänna kan dåsom
slå igenom fullt ut.

Med den skisserade metoden försvinner också den egendomliga effekten att
stödet från det allmänna blir bättre ekonomistörre boföräldern och barnet
får. I stället kommer stödet minska bättre ställt barnet boföräldernoch fåratt
det. Detta högst rimligtär och ofrånkomligt föräldrarna såattom man anser
långt de har förmåga skall för sina barn före det allmännata ansvar men ger
samtidigt upphov till marginaleffekter. fallDe tilldrar sig intresse här ärsom
de där utfyllnadsbidrag eller skulleutgår kunna utgå inkomstökningennär
inträffar, dvs. de fall där föräldrarna åtminstone före inkomstökningen inte
har förmåga täcka barnets behov.att

Marginaleffekterna i dessa fall kan enklast beskrivas med hjälp någraav
exempel.

Exempel icke behovstäckningA övergår till behovstäckning
behovBarnets underhåll uppskattas till 2 100 kr. Såväl boföräldernav som

den bidragsansvariga föräldern har förmåga bidra med högst 600 kr. Detatt
fattas då 900 kr för barnets behov skall tillgodosedda. Med den före-att vara
slagna behovsprövningen utfyllnadsbidragutgår då med 573 kr 1 173 600.-
Vi boföräldern får bättre inkomster och kan bidra med 5001 kr.antar attnu
Föräldrarna täcker tillsammansdå sitt barns behov och utfyllnadsbidraget faller
bort 2 100 600 500 0.1 Inkomstökningen 900 kr leder alltsånetto- -
till bidraget 573 kr helt faller bort.att

Exempel icke behovstäckningB tillövergår behovstäckning
behovBarnets underhåll uppskattas till 500l kr. Såväl boföräldernav som

den bidragsansvariga föräldern har förmåga bidra med högst 600 kr. Detatt
fattas 300då kr för barnets behov skall tillgodosedda. Med den före-att vara
slagna behovsprövningen utfyllnadsbidragutgår då med 300 kr beloppet mot-

bristen i behovstäckningen. Vi boföräldern får bättre in-antar attsvarar nu
komster och kan bidra med 900 kr. Föräldrarna täcker då tillsammans sitt barns
behov och utfyllnadsbidraget faller bort 1 500 600 900 0. Inkomstök-- -
ningen 300på kr leder alltså till bidraget 300 krpå helt faller bort.netto att

Exempel C bristen i behovstäckningen minskar
behovBarnets underhåll uppskattas till 1 500 kr. Såväl boföräldernav som

den bidragsansvariga föräldern har förmåga bidra med högst 600 kr. Detatt
fattas 300då kr för barnets behov skall tillgodosedda. Med den före-att vara
slagna behovsprövningen utfyllnadsbidragutgår då med 300 kr beloppet mot-

bristen i behovstäckningen. Boföräldern får bättre inkomster ochsvarar nu
kan bidra med 800 kr. Föräldrarna täcker då tillsammans 1 400 kr barnetsav
behov 600 800 och bristen i behovstäckningen sjunker från till300 kr 100+
kr 1 500 600 800 100. Utfyllnadsbidraget sjunker då till 100 kr.- - -
Inkomstökningen 200 kr lederpå alltså till bidraget minskar med 100netto att
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kr.

vilket förut-inte kan täcka sitt barns behovföräldrarna tillsammans ärNär en
boföräldernenligt förslaget får alltsåför utfyllnadsbidrag skallsättning utgåatt

tilltill förmån för barnet dessfrån inkomstökningenberedd avståattvara
redan i dag underhålls-princip gällerbehov tillgodosett. Denna närbarnets är

inte tillgodosettbehov underhållSå länge barnets ärbestäms.bidraget avav
bidragsansvarige till under-inkomstökning hos denlederföräldrarna atten

inkomstökningen. effektDennabelopp ärhållsbidraget ökar med samma som
isär, allaföräldrar leverbara drabbarnaturligtvis inte något utansomsom

försörjning.tillinte räcker barnetsföräldrar inkomstervars
i vissa fall kanförslaget föräldrarnanackdel medEn är gemensamtettatt

Ommöjligt för barnet. tvåunderhållsbehovhögtintresse såatt ett somav ange
sitt barns underhållmed 500 kr tillförmåga bidraföräldrar har att varsom

vii stället för 1 200 kr,underhåll till 1 400 krbarnets behov somavanger
utfyllnadsbidrag ärifår barnet 200 krdet korrekta beloppet,ärantar mer

behovetbehovstäckningen till 200 kr,bristen i är1 200 kr uppgårbehovet
förskottetjämte detBåda beloppenbristen till 400 kr.400 kr1 uppgår rena

modellalltså habidragsförskottsnivån. Försäkringskassan måsteinom enryms
det allmänna barnetsskall täckas ärbehov. Detbedöma barnetsför att avsom

principer tillämpasfalla tillbaka de när"grundbehov". får härMan mansom
föräldrarna enligt FB.mellanskall fördelasdet kostnadsbeloppuppskattar som

Även ianvänder däravgörandeindividuella förhållandenade är stormanom
fallalltså i de flestaBeräkningen tordeutsträckning schablonbelopp. vara

det angivna be-prövning kassan måstetämligen okomplicerad. Den göra av
förmerarbete. haralltför mycket Kassandärför innebäratorde knappastloppet

behov bildarEftersom barnetsbehov.i kontrollera barnetsövrigt redan dag att
visstunderhållsbidrag. Ettmedföra för lågtför lågt beloppkan ettettram

i förvalt-risken förundvikas samtidigtdock intemerarbete kan processersom
ökar.utfyllnadsbidragets storlekningsdomstol om

grund-från denprincipiell görnackdel ärEn ett avstegnatur att manmerav
tillförsäkradet skallnämligenbidragsförskottet,tanken bakomläggande att

Är från detkan stödbarns behovminimiunderhåll.visstbarnet storaettett
miniminivå. Dettaligger dennabehovetför den del överutgåallmänna av som

vidlåder dagensnackdelarJämfört med deexempel 3framgår somovan.av
bärkraft.inteinvändning dock någon störrehar dennasystern

behovsprövningenvidstyvförälderns inkomstertillvill hänsynOm taman
Bejstam harförsäkringskassorna. Larsförinnebär det visst merarbeteett an-

Bidragsförskott, 1994,skeskulle kunnametoder för hur detolikavisat två
har förmågastyvförälderntill vadalternativet518. Det är att man serenas.

ekonomieller hennesUppgifter hansunderhåll.till barnetsbidra medatt om
alternativetandra ärberäkning Detinhämtas och göras.då att styv-måste en

för barnetsförmågaboföräldernsfår påverkaförälderns ekonomi att svara
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underhåll. I den utredningen föreslagna nettokvotdelningsmetoden skulleav
detta kunna ske boförälderns inkomster stödet frånnär det allmännaattgenom
beräknas ökas med viss del styvförälderns inkomster. Härefter måsteen av en

beräkning där barnetsgöras behov fördelas mellan föräldrarna i förhållandeny
till de kvotdelarna.nya

Med den här skisserade behovsprövningen skulle utfyllnadsbidrag inte iutgå
uppdenågot exempel tagits i avsnitt 16.3.av som e

En behovsprövning leder till bidragsförskottet får funktionen garantiatt av en
i förhållande till båda föräldrarnas och barnets ekonomiska situation. Utfyll-
nadsbidrag kommer dessutom inte tillutgå lika antal barn idagatt ett stort som
och i de fall utfyllnadsbidrag kommerutgår det många gånger lägre änatt vara
i dag. Det allmännas kostnader för stödet kan alltså minska.antas
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såskall ändras påföreslår BFLUtredningenUtredningens förslag: att
användasskall kunnabidragsförskottsinstitutet inte längre ettsätt somatt

till barnetfaderskapetfåmedverka tillmodernfåmedel för attattatt
skall begärautredningenSamtidigt föreslårfastställt. att mera avman

ekonomiskademedverkan idet gälleriboföräldern dag när rentän
andrautredningen tvådiskuterarVidareunderhållsbidrag.frågorna om

ändras.deföreslår inteispärregler BFL, attmen

uppdragUtredningens17.1

till-§ BFLundantagsreglerna i 2utreda huringåruppdragutredningensI att
lämpas.

fåmedelBidragsförskott17.2 attettsom

fastställtfaderskap

Inledning.2.l17

tillmedverkamodernmedel attanvändas attBidragsförskottet kan attettsom
bidrags-intenämligenlämnasa BFLEnligt 2 §fastställt.blirfaderskapet

ellervidtaunderlåterskälgiltigtuppenbarligenbotöräldern attförskott utanom
till barnetfaderskapetellerunderhållsbidragetfååtgärder förtillmedverka att

fastställt.
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17.2.2 Historik

1964 års lagstiftning

Regeln infördes lagstiftning år 1964. Bakgrunden då integenom attvar man
längre huvudregel krävde det skulle finnas fastställt underhålls-attsom ett- -
bidrag för bidragsförskott skulle utgå. Då hade bestämmelsenatt dock inte

lydelse Uppenbarhetsrekvisitet infördes nämligensamma som nu. senare.
Vad sade i samband med 1964 års lagstiftning egentligen baraman attvar en

generell regel bidragsförskott måste kombineras vissamed bestämmelserom
hindrar bidragsförskott i vissautgår situationer. Därföratt infördesom ettman

antal spärregler. Just den gällde faderskapsfrågan tycks inte ha kommente-som
närmare. Däremot kan konstaterarats för alla spärregleratt gemensamtman

det krävdes underlåtenheten kunde läggas boföräldernatt till last prop.attvar
1964:70 38, 39 och 117.s.

Familjepolitiska kommittén år 1972

Regeln blev föremål för diskussion. Familjepolitiska kommittén föreslogsenare
den skulle avskaffas. Man ansåg möjligheten dra inatt bidragsförskottetatt att

olämpligt påtryckningsmedel för faderskapett uppnå blir fastställt.attvar att
Sanktionen enligt kommittén mycket hård bidragsförskott i 18var summan av-

tidårs uppgick till 50 000 kröver och den drabbade barnens försörj-ytterst-
ningssituation. Vidare kommitténansåg det tveksamt bestämmelsenatt var om
hade någon effekt och troddestörre den inte upphävande regeln skulleatt ett av
få menliga följder för fastställande faderskap eller underhållsbidrag. Enligtav
kommittén talade hänsynen till barnets och därmed moderns försörjnings-- -
situation för slopande bestämmelsen SOU 1972:34.ett av

Alla remissinstanser tycks ha varit för regeln skulle avskaffas.utom atten

Riksdagen år 1975

Frågan också i riksdagen. Socialutskottet uttalade år 1975 starkavar uppe att
skäl talade för avskaffa regeln. Utskottet emellertidansåg slopandeatt att ett
kunde för missbruk. Därför fanns det anledningutrymme övervägage att en
spärregel begränsad räckvidd, vilken fall uppenbart missbrukav mera genom av
skulle hindras bet. 1974:SoU14 och l975:SoU5.

Ytterligare utredning

Den s.k. RAFA-utredningen Utredningen angående rationaliseringen denav
allmänna försäkringens administration också frågan. Utredningentog upp

inteansåg skulle slopa kravet medverkanpå till fastställande fader-att man av
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imotsägelseuppfattaskunnanämligenskulle ansågskapet. Det ensomman
i dagnämndBarnavårdsnämnden dennatillförhållande FB. motsvaras av

fastställa fader-det svårarepåpekade kunnaskulle,socialnämnden attman,
beträffandetill barnskulle modernunderhållsbidrag. Dessutomochskap ett
och bidragbidragsförskottfå bådefastställt kunnafaderskapet intevilket var

Enligtuppmjukning regeln.föreslogfader. Utredningenfrån barnets aven
modernsbarnavårdsnämnden prövaskulle det ankomma påförslaget att om

Nämndengiltigt skäl.saknatfaderskapet fastställttill fåmedverkavägran attatt
bedömning prop.sinförsäkringskassandärefter underrättaskulle om

22.1975/76:116 s.

införsUppenbarhetsrekvisitet

16. Regeringen1975/76: lefter förslag iinfördesUppenbarhetsrekvisitet prop.
förförutsättning1975. Somhade anförtSocialutskottet årtill vaddärknöt an

modern uppenbar-borde krävassåledesskulle utgåbidragsförskott inte attatt
riksdagsbehandlingenVidmedverka.skäl underlåtergiltigtligen att avutan

fram-tidigare. UtskottetuttalatvadSocialutskotteterinradeförslaget manom
fastställs ochtill barnfaderskapetintresseallmäntockså det atthöll är attatt av

uttalade utskottetVidaretill så sker.medverkaägnad attspärregel är attatten
försäkringskassaninnebarlagförslagetfått ibestämmelsenutformningden att

tillMed hänsynspärregeln.tillämpaanledningundantagsfall fickibara att
boför-förhållande tillienligt utskottetsyfte denbestämmelsens måste enges

1975/76:SoU37.tolkning bet.mycketåldern generös

1983Ensamförälderkommittén år

Även nämligenKommittén hadefrågan.Ensamförälderkommittén atttog upp
vilkenlagstiftningdenlagstiftning, dvs.1977utfallet årsfölja genomavupp
borderegelnblevKommitténs slutsatsinfördes.uppenbarhetsrekvisitet att

för missbrukriskerföreliggadet måsteansågfinnas kvar. Man att omanses
upphävas helt.skullespärregeln

försäkringskassornasredovisar genomgångEnsamförälderkommittén aven
hadefastställande RFVfaderskapetstillmedverkanbeträffandebeslut som

dragits i 30ellerbidragsförskott1982 vägratshade årEnligt dennagjort.
fallsamtligaiavslagsbesluten såbedömning hadeEnligt verketsfall. gott som

Kommittén hadeändringar.verketfall initieradelunderbyggda. tvåvarit väl
Sammanfattningsvis hadesocialförvaltningar.med vissahaft kontaktockså

regeln på-direkt användaundveksocialförvaltningarnaframgått att somatt
bakgrunden" ochivis "finnsden ändå på någottryckningsmedel, attmen

befarasskulle det kunnaeffekt. Särskiltvissfrånkännasinte kundeantagligen
SOU 1983:51bortfastställda denblevfaderskap aldrigytterligare togsatt om
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194 och 195.s.
Alla remissinstanser tycks ha delat kommitténs uppfattning.utom Denen som

hade avvikande åsikt Försäkringsanställdas förbund. Förbundet ansågen var att
regeln borde bort. Risken för missbruk ansågs litentas och de kvinnor intesom
ville medverka hade enligt förbundet troligen synnerligen starka skäl för sitt
agerande. Förbundet vidareansåg det öppnade för godtycklighetvägaratt om
regeln behölls.

17.2.3 Rättstillämpningen

Ensamförälderkommittén beräknade högst tio de ärendenatt därprocent av
bidragsförskott sökts faderskapet inte kunnat fastställas resulterade i avslagmen
SOU 1983:51 194 och 195.s.

Försäkringsöverdomstolen har haft bedöma spärregeln i fyra refereradeatt
avgöranden. I fallen vägrades bidragsförskott. Modernett hade åberopatav att
hon enligt beslut dansk myndighet inte behövdeett av en uppge mannens namn
FÖD 1981:13. I avgörande åberopade modern honett rädd förannat att var

FÖDbarnet skulle kidnappas. Bidragsförskott beviljadesatt 1986:56. I det
tredje avgörandet åberopade modern psykiskt sjuk och kundeatt mannen var

farlig. Faderskapsutredningen nedlagd. Bidragsförskott beviljadesvara var
ÖDF 1987:39. det fjärdeI avgörandet åberopade modern rädsla för fysiskt och

psykiskt våld. Faderskapsutredningen vilande. Bidragsförskott beviljadesvar
FÖD 1992:9. Rubriken till referatet lyder: Eftersom det inte framkommit
omständigheter tydde på uppenbart missbruk bidragsförskottsförmånensom av
har skäl saknas för neka barnet bidragsförskott.ansetts att

Under år 1994 har Försäkringsöverdomstolen avgjort ytterligare fall därett
haft ställning till moders vägran medverkaatt ta till få faderskap-man att atten

fastställt dom den 15 juli 1994 i mål 2029/91:7.et I detta fall vägradesnr
barnet bidragsförskott. Som skäl inte avslöja faderns modernatt namn uppgav

hon känt sig hotad sin f.d. sambo och velatatt undvikaav en process om
faderskap, och underhållumgänge med den hon barnets far. lman anser vara
faderskapsmålet hade tingsrätten slagit fast det inte sannolikt barnetatt attvar
avlats sambon. Sedan domen, meddelades i slutet år 1990, hadeav som av
sambon inte besvärat barnets bakgrundMot barnets redanattmor. av mor
avslöjat sitt förhållande till den andre och sedan i faderskapsmåletmannen
också beskrivit detta närmare ansåg Försäkringsöverdomstolen hon inteatt
kunde ha lämnat godtagbar förklaring till just dennepåanses atten namnet
måste hemlighållas så sambon inte skulle få reda det.på Att modernatt ville
undvika den verklige fadern kunde, enligtatt domstolen,mot inteprocessa

giltigt skäl för underlåta dennesaccepteras Hänsynenatt attsom uppge namn.
till faderns och dennes familj eller det önskemålet slippa delta iattegna en ny

faderskapeträttegång ansågs inte kunna räknas giltigt skäl enligt 2 § aom som
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Socialnämnden hade förklarat sig ärendetBFL. beredd påatt ta nyttupp om
inställningmodern skulle ändra och avslöja namnet.

översikt rättsfall iäldre finns Lavin, Bidragsförskottsinstitutet,En över R.,
54-59.s.

Övervägandenl7.2.4 förslagoch

Bestämmelsen faderskap i 2 § a för kritik i olikaangående BFL har utsatts
sammanhang.

Enligt utredningen det helt klart det finns starka principiella skäl förär att att
avskaffa regeln.

Skälet till regeln finns kvar varit rädd för bidragsför-harär attatt att man
skottsinstitutet skulle missbrukas Som framgår det följandekunna annars. av

fallhindra missbruk bidragsförskottssystemet i dessa be-kan man av genom
fastställt.stämmelsen medverkan till underhållsbidragetattom

naturligtvisintresse få vetskap sina föräldrarBarnets äreget attav om av
betydelse. Utredningen det emellertid sannolikt de allramycket attstor anser

socialnärrmdens försorg i sambandflesta mödrar eller blir genomärnumera -
sittmedvetna vikten barnet har kunskapmed barnet föds attatt om av om-

kontakt med sin far. bör alltså räkna med modernoch Man att avursprung
förtill normalt inte förtiger faderskapet, vad det fårhänsyn barnet oavsett

Ochdet eller andra deekonomiska konsekvenser på gångergöra sättet.att ena
i allra flesta fall förinte far hon det säkert dehon är gör attuppger somvem

för inte för skydda fadern. När dethon bedömer det bäst barnetäratt att-
diskussionen inseminationvikten känna till sitt jfrgäller att ursprung, omav

adoptivbarn, SOUFörmynderskapsutredningens förslag såvitt gällersamt
torde alltså inte ha effekt1989:100 171 och 172. Regeln någon påstörres.

vilja faderskapets fastställande.mödrars medverka tillatt
den bakgrund här skisserats bortUtredningen föreslår att tarmot som man

moderns agerande det gäller faderska-regel uttryckligenden närattangersom
barnet bidragsförskott.kan grund vägraattpet vara en

Föreskriften § inte bara faderskapettidigare gäller i 2 a BFLSom nämnts
ihop detunderhållsbidraget. reglerna hänger bl.a. påDe två sättetäven attutan

fastställtvidta medverka till få underhållsbidragetunderlåtenhet eller attatten
far.modern tala barnetskan ske på det vägrar ärsättet attatt somom vem

faderskapetutredningens förslag det gällerRedan detta skäl kräver när ettav
ställningstagande till hur bör boförälderns agerande det gällernärman se
fastställande underhållsbidrag.av

finnas spärregel sikte den situation-uppenbart det bör påDet är att taren som
för bidrags-bara hur mycket bör kräva boföräldernFrågan är attman aven.

inteförskott skall vägras.
uppenbarhetsrekvisitet diskuterats det gällerlagstiftningsarbetet har baraI när
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faderskapsfrågan och inte det gäller den underhållsfrågan. Det kan hanär rena
berott frågorna hängerpå sådant depå sättatt ansett att ett attman samman

lösas med spärregel eftersom underlåtamåste merverkasättett att attsamma
till underhållsbidraget fastställt kan förtiga fadern är. Runeatt attvara vem
Lavin har kritiserat lagstiftaren i detta inneavseende dock denutan att vara
förklaringen 44.a.a. s.

alltså vad ifrågasattesDet kan konstateras Familjepolitiska kommit-att som av
m.fl. lämpligaenbart det i bidragsförskottet kunde användastén att ettvar som

påtryckningsmedel modern för henne medverka detnärgentemot att att
gällde fastställa faderskapet. Vid 1977 reform kom lindringen genomårsatt
införandet uppenbarhetsrekvisitet emellertid fastställandeomfatta bådeattav

faderskap fastställandeoch underhållsbidrag.av av
gäller ekonomiska frågornaNär det de underhållsbidrag utred-rent om anser

ningen inte kan anlägga principiella synpunkter detnäratt man samma som
frågan faderskapet.gäller Utredningen inte heller det finns någraattom anser

bärande skäl ha spärregel det gäller underhållsbidragnär äratt en som mera
den hade fore 1977, dvs. uppenbarhetsrekvisit.årgenerös än utan ettman

Utredningen föreslår alltså spärregeln i 2 § a BFL ändras två Försätt.att
första skall moderns agerande det gäller faderskapsfrågan intedet när vara en

för bidragsförskott. boföräldernsgrund Vidare skall agerande detvägra näratt
underhållsbidraget för bidragsförskottgäller kunna grund vägra ävenattvara en

det inte "uppenbarligen giltigt skäl". sistnämnda hänseendeInär görs utan
innebär utredningens förslag skärpning boföräldrarna.gentemoten

det gäller de situationer då bidragsförskott bör boföräldernNär utgå trots att
underlåter vidta eller medverka till underhållsbidraget fastställt böratt att

ledning från rättstillämpning. ikunna hämta dagens Tillämpningen dagärman
mycket boföräldern/barnet. Utredningens förslag innebär integenerös gentemot

denna skall ändras det gäller bedöma boförälderns underlåtenhetnäratt att om
vidta eller medverka till åtgärder för underhållsbidrag fastställtatt att genom
förtiga barnets far skall leda till bidragsförskott inte lämnas.äratt attvem som

Om boföräldern exempelvis för kidnappasrädsla barnet kan kommaatt attav
föreller rädsla hon eller barnet kan komma misshandlas eller utsättasatt attav

för psykiskt våld från den bidragsansvariges sida underlåter för fåatt attagera
underhållsbidraget fastställt bör bidragsförskott inte naturligtvisDettavägras.
förutsatt boförälderns rädsla kan befogad. Annorlunda förhålleratt antas vara
det sig däremot modern hänsyn till den bidragsansvarigevägrar attom agera av
eller hans familj.
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17.3 bidragsansvarigeDen betalar fastställt

underhållsbidrag i tid och medrätt rätt

belopp

17.3.l Bakgrund

Enligt 2 § b BFL lämnas inte bidragsförskott det finns grundad anledningom
den bidragsansvarige i vederbörlig ordning betalar fastställt underhålls-attanta

bidrag inte understiger bidragsförskottsnivån. Om underhållsbidraget ärsom
fastställt till lägre belopp bidragsförskottet och det finns grundadänett an-
ledning det betalas, utgår bidragsförskottet utfyllnads-endast såsomatt anta att
bidrag enligt §4 andra stycket BFL.

iBestämmelsen 2 § b BFL förklaras i falldet dessa uppenbarligen inteattav
föreligger behov stöd från detnågot allmänna prop. 1964:70 36.av s.

bidragsförskottNär lämnas träder det allmänna i barnets till fastställträtt
underhållsbidrag. Enligt 16 § får den bidragsansvarige,BFL han eller honnär
delgetts beslutet bidragsförskott, inte kassan åberopa betalningargentemotom

erlagts direkt till barnet.som
bidragsansvarig förälder olikaEn kan orsaker föredra betala underhålls-attav

bidraget direkt till barnet framför betala tilldet kassan. Bestämmelsen kanatt
denna synvinkel hänsyn till den bidragsansvariges intresse.sägas taur

Å andra sidan har barnet intresse tryggad försörjning.ett av en
och den bidragsansvarigeBarnet kan alltså i vissa fall ha kolliderande intres-

Bestämmelsen beaktar i dessa fall främst intresse.barnets Bidragsförskottsen.
lämnasskall det inte finns grundad anledning underhållsbidragetatt attantaom

betalas i vederbörlig ordning.
Enligt RFV kan sådan anledning den bidragsansvarige har fastatten vara en

anställning eller regelbundna inkomster och han eller hon före ansökanatt om
bidragsförskott punktligt har fullgjort sin betalningsskyldighet Allmänna råd
1989:10 46.s.

17 .3.2 Praxis

praxis bestämmelsen tillämpatsI ha för barnet förmånligt Harsätt.ettsynes
inte underhållsbidraget betalats i tid brukar barnet, vid mindre betalnings-även
dröjsmål och anledningen till dröjsmålet,nästan ha till för-rättoavsett anses
skott.

allmännaI RFV:s råd fall där Försäkringsöverdomstolentvåtas ansett attupp
bidragsförskott inte skulle beviljas.
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Försäkringsöverdomstolens 2906/82:dom 1986-05-27, mål Betalningsför-nr
seningar vid tillfällen. Vid tillfället underhållsbidragettvå det andra hade be-

viatalats bank den första dagen i den månad bidraget Vid dettaavsåg.som
eftersomtillfälle hade dessutom endast del underhållsbidraget betalats,en av

den bidragsansvarige trodde sig ha då tidigare betalatså, hanrätt göraatt en
förskottsbetalning. han fick han inte hadeNärstörre rättveta attsumma som

till detta betalade han resterande belopp.avdrag
betalningsförseningar,Eftersom det fråga endast dentvåvar om varav ena var

ringa omfattnin häns till omständi heterna i övrigtoch med ansåg För-av n
säkringöverdomsto bidrags orskott inte sku beviljas.att een

Försäkringsöverdomstolens dom 1985-10-23, mål 474/83: Den bidragsan-nr
svarige hade före dom den 25 september interimistiskt hafthovrättens vårdna-
den barn. fick först den 30 september via sitt ombud.två Han domen Denom

underhållsbidragen för september och oktober via1 oktober betalade han post-
Betalningen boförälderns postgirokonto den 5 oktober.giro. bokfördes För

förstnovember månad betalades underhållsbidraget den 1 november på grund
sningar sitt checkkonto.boföräldern lämnat bristfälliga uppl Boför-att omav

i stället förville få underhållsbidragen insatta sitt checkkonto påäldern post-
iftergiro. bidragsansvarige fick korrekta under veckoslutet den 31Den u p
ållsbidranovember och betalade den l november.oktober den 1 un er en-

boförälderns checkkonto den november.Betalningen bokfördes på

gjordesfarm förseningen med betalningenFörsäkringsöverdomstolen att som
ursäktlig. Beträffande betalningen för november ha denden 5 oktober evar

lysning-bidragsansvarige först under det angivna veckoslutet fått tillräckli a up
bidra enli boförälderns önskemål. orseningför kunna betalaatt enar en
inte bidragsansvarige till last. Bidragsför-förekommit kunde äggas ensom

beviljas.skott skulle därför inte

Bidrags-rättspraxis Lavin, 38. Se Bejstam, L.,Angående äldre ävense a.a. s.
171-196.förskott, Stockholm 1994, s.

Diskussion17 .3.3

alltför hållningPraxis för intakan knappast kritiseras sträng gentemotatt en
barnen.

välvilligmotiveratdiskuteras det ha så be-fråga kan ärEn är att ensom om
igäller lämna bidragsförskott dag.barnet detstämmelse när attgentemot som

kräva betalningsförsummelsen varitskärpa villkoren ochMan skulle kunna att
omfattning för bidragsförskott skall lämnas.viss varaktighet eller attav

samhällsekonomiskalösninganföras för sådan såvälVissa skäl kan somen -
och mödrar" anför almert"Underhållsskyldiga fäder Lars Jandra. I rapporten

för sina barn ochbidragsansvariga uppfattar de fråntasfäder att ansvaret attatt
avsaknad ansvar. lös-kan bidra till denna Motbidragsförskottssystemet av

försörjning. detta skälbarnets tryggad Hurningen talar intresse tungtav en
till till ekonomiskt bi-de möjligheterkan dock diskuteras med hänsynväger

mellantiden.finns understånd allmänna medel somav
medverkan vid avtalförsäkringskassornas framtidaMåhända kommer om
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underhållsbidrag till barn dels minska antalet fall bidragsförskottdär beviljasatt
innan underhållsbidraget fastställts, dels minska antalet förskotteringsfall till
förmån för direktbetalning och eventuellt utfyllnadsbidrag. En ändring framstår

denna bakgrund mindre angelägen.mot som
En fråga försäkringskassorna, iär de fall där kan konstateraannan om man

den bidragsansvariga föräldern under lång tid har skött sina betalningar tillatt
kassan, oftare i dag borde aktualisera fråganän till direktbetal-övergångom en
ning i kombination med eventuellt utfyllnadsbidrag.ett

de fall där underhållsbidragetI fastställs efter det bidragsförskott beviljatsatt
torde de flesta kassor, avtalnär upprättats/ett domstolsavgörande föreligger
skicka meddelande till den bidragsansvariga föräldern där dennaett uppmanas
kontakta kassan han eller hon i framtiden önskar betala underhållsbidragetom
direkt till barnet boföräldern. Enligt utredningenvad inhämtat från några
kassor torde det i övrigt ganska ovanligt denna fråga aktualiserasattvara av
kassorna. fallI de där initierat övergång till direktbetalning detman en synesen
inte helt ovanligt den bidragsansvarige missköter sina betalningaratt snartvara
och bidragsförskott aktualiseras på Vad detta beror naturligtvispå kannytt.

detdiskuteras kan bero på service med inbetalningskort inteatt t.ex.samma-
längre tillhandahålls och konflikterpå mellan föräldrarna.

vissa fall denI bidragsansvarige kontakt med kassan och begär bidrags-tar att
förskottet skall dras eftersom han eller hon underhållsbidragetvill betala
direkt till barnet. En sådan begäran kommuniceras med boföräldern, varefter

Ävenfattarkassan beslut. här torde tillämpningen i allmänhet inta förett en
barnet positiv hållning.

Utredningen föreslår inte ändring inågon bestämmelsen.

17.4 bidragsansvarige sörjerDen på sättannat

för barnets underhåll

Enligt 2 § c lämnasBFL inte bidragsförskott det uppenbart denär attom
bidragsansvarige än betala underhållsbidragnågot sättannat att ettgenom
sörjt eller sörjer för barnet får underhåll.motsvarandeatt

Bestämmelsen i första hand sikte skilsmässofall där föräldrarna reglerattar
underhållsskyldigheten penningbidragbarnet prop.sätt änmot annat genom
1964:70 38-40. "s.

förarbetenaI fall.sådananämns tre
1 I samband med bodelning kan boföräldern tillskiftas egendom tillgodo-som

barnets behov underhåll.ser av
2 Frågan underhåll till barnet och den f.d. maken kan lösasockså så, attom

f.d. fården maken relativt underhållsbidrag bidraget tillmedan barnetett stort
bestäms till belopp intelågt eller alls barnet riskerarutgår, gåett utan att att
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försörjning. betalningmiste sin Ett skäl dettagöra sätt äratt attom av
underhållsbidrag till f.d. make avdragsgill i skattesammanhang.ären

FÖD 1984:38 Försäkringsöverdomstolen det inte kundeI ansåg att anses
uppenbart bidragsansvariga föräldern underhållsbidrag till boför-denatt genom
äldern sörjt för barnet fått underhåll bidragsförskottet.att motsvaratsom

aktualiseras3 situation där bestämmelsen, enligt förarbetena, kanEn annan
vid delad vårdnad, dvs. den situationen förälder får vårdnadenär ettatt omen

föräldern får vårdnaden det andra barnet. dessa fallbarn och den andra Iom
förekommer det föräldrarna från underhållsbidrag för barnens räk-avståratt
ning, förälder försörjer eller hon har vårdnaden ellervarje det barn han attom,

bidrag förden ekonomiskt starkare föräldern betalar mindre det barnett som
bor hos den andra föräldern.

förhindra barn, försörjningBestämmelsens syfte kan ärsägas att attvara vars
får bidragsförskott. skall tillämpas endast i uppenbara fall.tryggad Den

gjort barnets till bidragsförskottVad kan diskutabelt är rättattsom synas man
mindre invecklade ekonomiska mellanhavan-beroende föräldrarnas ellermerav

emellertid oftast för barnet och för-den. Uppenbarhetsrekvisitet torde ettge
förmånligtäldrarna resultat.

blivit inveck-Vid delad tillämpningen bestämmelsen mycketvårdnad har av
inteFörsäkringsöverdomstolen där i princip även ansåglad. attsynes om man

aktuella fallet ha godtagit förälderntillämpligt i detresonemanget attvar
underhållsbidrag de barn bor hos honom ellerfrån detavståatt somgenom

sörjt för underhållet till detberättigade till från den andra föräldern,henne är
FÖD 1984:29.barn bor hos den andra föräldern sesom

bidrags-i detta fall möjligtSom Anders Agell påpekat torde det vägraattvara
boföräldern inte vidtagit eller medverkatförskott redan enligt 2 § a därför att

till för få underhållsbidraget fastställt.åtgärder att
regeländringar.Utredningen inte tillräckligt underlag för föreslå någrahar att
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Bidragsförskott18 -

sammanboende

Utredningens förslag: inträffarDet inte helt sällan försäkringskassor-att
misstänker barnet och den bidragsansvariga föräldern varaktigt borattna

Ärtillsammans. misstanken riktig skall bidragsförskott inte utgå. För att
försäkringskassorna skall kunna ellervägra dra bidragsförskottet i en
sådan situation krävs i dag kassan kan styrka barnet och föräldernatt att
bor tillsammans.

I syfte förebygga missbruk föreslår utredningenatt systemet attav man
inför reglering innebär bidragsförskott i vissa situationer,atten som
bl.a. barnet och den bidragsansvariganär föräldern folkbokförda påär

adress, endastutgår sökanden visar den bidragsansvarigeattsamma om
inte varaktigt bor tillsammans med barnet. När det kommer fram uppgift-

det sannoliktgör sammanboende föreligger bör det vidareatt etter som
åligga sökanden visa inte fallet.så Gör sökanden inteär det skallatt att
bidragsförskott eller dras in.vägras

18. 1 Inledning

Bidragsförskott kan ingenutgå föräldrarna harnär vårdnaden barnet ellerav om
förälder vårdnadshavare för barnet. Bidragsförskottetnär är dåutgåren ensam

i förhållande till den förälder inte har vårdnaden. Att bidragsförskott utgårsom
i förhållande till förälder kan förenklat innebäranågot bidrags-sägas atten -
förskottet i princip det underhållsbidrag den föräldern betalar elleravser som
borde betala. En förutsättning för bidragsförskott skall lämnas dennaäratt att
förälder inte varaktigt bor tillsammans med barnet.
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möjligheten bidragsförskottunderhållsreform infördes tillGenom 1979 års
förutsätt-vårdnad barnet.i fall där föräldrarna har Endeäven omgemensam

varaktigt hosbidragsförskott skall lämnas då barnet bor ochning för är attatt en
BFL. Bidragsförskottet il § andra stycketendast sina föräldrar utgesen av

bidragsförskottVid vårdnad kanförhållande till den andra föräldern. gemensam
eller hos föräldrarna, hosinte barnet bor någonutgå än t.ex.ensamt annanom

underhållsbidragEn kan inte förpliktas betalasläktning. vårdnadshavare atten
tillämplig.fall, såvida inte kap. 6 §i dessa 7 FB är

inte,vårdnaden ellerheller kan bidragsförskott,Inte äroavsett gemensamom
ofta hos båda,visserligen isär, barnet vistasföräldrarna bor såutgå attmenom

rförälder delad vårdnad, växel-varaktigt bosatt hos endastdet inte kan enanses
vis boende.

bidragsförskott anknutits till vad gällerför förlängt harFörutsättningarna som
vårdnad 3 §under föräldrarnasför barn under 18 år står gemensammasom

förhållandebidragsförskott lämnas i tillförlängtFBFL. Följaktligen gäller att
med under förutsättningvaraktigt bor tillsammansförälder barnet inteden som

med den andra föräldern eller någonbor tillsammansbarnet varaktigtatt som
18för det fyllde år.vårdnadshavare barnet närvar

deställtföreligga harsammanboende skallvaraktigtFrågan när ett anses
skallinför gränsdragningsproblem. Närrättstillämpande svåra ettorganen

vissa fallföreligga kan i också svårtvaraktigt sammanboende Det varaanses
då kan bliförhållandena. Vad avgöran-full utredning de faktiskafåatt somom

ställerlagstiftaren/de rättstillämpandevilka beviskravde bl.a.är organen upp
bevisbördan.rättstillämpande läggerlagstiftaren/deoch hur organen

förälderdenmedtillsammans18.2 borBarnet
bidragsförskottvilkenförhållande tilli

lämnas

l8.2.l Inledning

bidragsförskottoch förlängtbidragsförskottförutsättning förEn attgemensam
med den föräldertillsammansinte varaktigt borbarnetskall kunna utgå är att

föräldernGör barnet detbidragsförskott lämnas. såvilkeni förhållande till antas
prop.iförsörja barnet hemmetunderhållsskyldighetsinfullgöra attgenom

1964:70 41.s.
bidragsförskott inte kan utgå. Detolika fall därurskiljakan här tvåMan ena

i avsnittsituationen behandlassammanbor.och barnet Denföräldrarnaär att
hosåtskilda och barnet borföräldrarna leverandra18.2.2. Det är att en av

bidragsförskotttill vilken utgår.förälder i förhållandeföräldrarna, nämligen den
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frågansituationen i avsnitt 18.2.3. båda fallenbehandlas IDen ettger om
bevisvärderingsproblem.ofta upphov tillvaraktigt sammanboende föreligger

underhållsbidragsansvariga18.2.2 När denanses
boföräldern ochföräldern tillsammans medbo

barnet

skallVad gäller bedömningen föräldrarna och barnet samman-anses somav om
bl.a.1979 underhållsreformboende eller inte uttalas i förarbetena till års

197.följande prop. 1978/79:12 s.

perio-ganska långaföräldrarna skilda håll under iblandAtt lever på t.0.m.
ha hävts.nödvändighet sammanlevnaden kander innebär inte med att anses

regel-bor hållOm den föräldern grund sitt arbete på annat menavena
däralltjämt varaktigt bosattfamiljen, får föräldernbundet besöker anses

kriminal-föräldern intagen påfamiljen bor. gällerDetsamma är t.ex.om
familjen eftermedför avsikt flyttavårdsanstalt har återatt sammanmen

kanbedöma barnetavtjänat straff. Liksom det gällernär att ansesvar- - -
bedöm-ledning också vidkyrkobokföringen tjäna tillvaraktigt bosatt kan

ellerningen föräldrarna lever tillsammansom
medgiftaföräldrarnaBidragsförskott i vissa fall länmas ärkan även när

betänketidåtskilda underpraktiskt fall föräldrarna levervarandra. Ett är att
Bidragsförskott kan dåäktenskapsskillnad.föregår dom på utges varesom

detinte. övrigt tordevårdnaden har upplösts eller Isig den gemensamma
åtskilda undergifta föräldrar leveremellertid till sällsyntheternahöra att

bidrags-Vid ansökanbidragsförskott kan utgå.förhållandensådana att om
frågadärför alltid dennaförsäkringskassanfall bör ägnaförskott i sådantett

uppmärksamhet.särskild

faktiskt sammanbo medi praxisunderhållsbidragsansvarig förälderEn anses
perioder.ganska långahåll undervistashan eller hon påbarnet näräven annat

avgörandeni refereradeFörsäkringsöverdomstolen tvåharFrågan prövats av
FÖDÖD finnsavgörandenasammanfattning1989:42. kortEn1983:6 ochF av

avsnitt11,i bilaga
såda-varitförhållandenaFörsäkringsöverdomstolen haravgörandenI några av

boföräldernmedtillsammansbottunder perioderbidragsansvarigedenattna
boföräldernsmindreellerpåståttsenligt vaddockoch barnen, motmersom
2378/82,måli1985-05-15mål 387/84 och1984-12-28 idomarvilja senr

varaktigtbidragsansvarige hadenfallen ansågsavsnitt ingetbilaga 11, I av
sarnmanbott med sina barn.

FÖD refererad1985:51,2265/83;1985-10-22 imåldomdom 1985I år nren
och denboföräldernsinteFörsäkringsöverdomstolenfråga hari motannanen
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bidragsansvarigebidragsansvariges bestridande det framgå denansett att sam-
manbott undantag dagligen besökt dem.med barnen han med Enligttrots att

anmälningar till försäkringskassan skulle den bidragsansvarigetvå anonyma
bidragsansvarigealltjämt sammanbo med sin familj. hade, enligt vadDen

boföräldern socialayrkat vårdnaden barnen och de myndig-uppgav, om av
heterna hålla kontakt dem. Enligt vad anfördesmed hadenärauppmanats som

med fadern varit regelbundet barnen inte märktså makar-umgänget att attpass
Sammanlevnaden också efter den i målet aktuellaåterupptogsseparerat.na

tiden. bidragsansvariges kyrkobokfördDen hade förklarat han hoattmor var
henne, han ofta borta.attmen var e

intresseAv Försäkringsöverdomstolen vid bedömningen denär att av om
bidragsansvariga föräldern varaktigt bor tillsammans med barnet invägt om
föräldern faktiskt bidragit till barnets försörjning. tolkning harDenna stöd på
olika håll i doktrinen Bejstam, Bidragsförskott, 1994, 470-472. Utred-s.
ningen vill dock, i likhet med Anders Agell, den reservationengöra att utrym-

för beakta frågan avsaknad faktisk försörjning måste snävt,met att om av vara
eftersom försammanboendebegreppet det enda lagen uppställer draär att

kring bidragsförskott.de barn alls kan få Varaktigt sammanboendegränsen som
föräldrar aldrig få bidragsförskott föräldernoch barn kan denäven om ena
fullständigt försummar barnets försörjning. Att hänsyn till behovet ekono-ta av
misk hjälp i det enskilda fallet också främmande eftersom bidragsförskottetär
inte behovsprövad förmån. Agell, A., Underhåll till barn ochär någon make,

1978 361.4:e uppl., 1988, 48 61 författare, SvJTsamtnots. samme s.

l8.2.3 varaktigt tillsammansNär barnet bo medanses

bidragsansvariga föräldernden

fall föräldrarna åtskilda uppkommer frågan barnet bor hosI de lever denom
från föräldernbidragsansvarige bl.a. då barnet flyttar den till den andra ochena

grund sin skolgång vistas hos den bidragsansvariga föräldernbarnet pånär av
i omfattning.stor

barnets vistelse hos den bidragsansvarigeDet kan svårt avgöraattvara om
varaktigt eller inte.skall betraktas sammanboendeettsom

ändringar iVad gäller barnets boende anförs i förarbetena till 1979 års BFL
197.bl.a. följande 1978/79:12 s.

Vid bosättningsfrågan bör försäkringskassan regelbedömningen av som
kyrkobokfört.kunna från barnet varaktigt bosatt där detutgå äräratt

bosättningIbland kan dock omständigheterna kring barnets behöva utredas
till kap. 2 § i frågaSom jag har i specialmotiveringen 7 FBnärmare. sagt

tillämpningende motsvarande problem uppkommer vid denom som av
paragrafen får bosättningsfrågan med beaktande den tiddå avgöras av som
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omständigheter,förälder och andrabarnet faktiskt vistas hos t.ex. varresp.
barnet förvarar sina tillhörigheter.

flertal avgöranden, bl.a.har Försäkringsöverdomstolen iFrågan prövats ettav
i mål1197/81 i dom 1982-07-13i dom 1982-07-13 i mål och nrennren

886/81, bilaga 11 avsnittse ,

tillsammansvaraktigt bo18.3 barnetNär anses

vårdnadshavarenmed

varaktigtbarnettill bidragsförskottvårdnad förutsätterVid rätten attgemensam
endast denframgåtttillsammans med den och,bor ena avovan,ena som --

18fyllt år. Förliknande regel gäller för ungdomarsina föräldrar. En attsom
nämligenförlängt bidragsförskott krävsfyllt 18 skall kunnaden år attsom

förälder eller någonvaraktigt bor tillsammans medeller honhan varsomen
åldern.det uppnådde denvårdnadshavare för barnet när

tidigare vårdnads-förälder/sintillsammans medbarnet borFrågan enom
därdenför studier bori de fall barnet på änuppkommer bl.a.havare ortannan

föräldern/vårdnadshavaren bosatt.är
tilli förarbetenabosättningsfrågan uttalasbedömningenTill ledning för av

1984/85:39 29.bl.a. följande prop.FBFL s.

vid hand-Bedömningen bosättningsfrågan bör på sättgöras samma somav
Försäkringskassanbidragsförskott.ärenden enligt lagenläggningen omav

kyrkobok-där detvaraktigt bosattfrån barnet ärbör alltså kunna utgå äratt
behövabosättningomständigheterna kring barnetsIbland dockfört. kan

inackorderat skolortensin bor påbarn för skolgångutredas Attnärmare. ett
bidragsförskott. Omförlängtfrån tilldiskvalificeradock inte rättenbör

bör dettidigare vårdnadshavarenkyrkobokfört denhosalltjämtbarnet är
bosatt hos denne.således kunna somanses

vårdnadshavare har prövatsförälder/tidigaremedboendebarnsFrågan enom
FÖD 1988:2, 1990:avgöranden;refereradeiFörsäkringsöverdomstolen treav

i bilagaintagenfinnsavgörandenasammanfattningkort1993:7.och En21 av
44-52.a.a.Bejstambl.a. Larsbehandlas ävenavsnitt Frågan11 s.av,

boendeVäxelvis18.4

utsträck-ibarnetisär ochleverföräldrarnasituationen stordenHär atttas upp
vistas hos dem båda.ning

situationbarnetsföräldrar liknarbåda sinaväxelvis hosbarn borNär ett
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många densätt barn har föräldrar sarnrnanlever. föräldrarnaBådaettsom vars
för barnets uppfostran, tillsyn och dagliga vård.tar ansvar

När det gäller skyldigheten betala underhållsbidrag i dessa fall uttalas bl.a.att
följande i förarbetena prop. 1978/79:12 91.s.

Den vårdnaden kan i fall föräldrarnadå inte bor tillsammansgemensamma
anordnas så barnet vistas ungefär lika mycket hos den hos denatt ena som
andra föräldern. kanDet då sig naturligt varje förälder fullgör sinte att
underhållsskyldighet för de direkta kostnaderna för barnetattgenom svara
under vistelseperioden. fallI så blir frågan underhållsbidrag till barnetom
inte aktuell.

Det kan i vissa fall drasvårt mellan växelvis boendegränsen och detattvara
fallet barnet varaktigt bor hos den föräldern och samtidigt haratt ettena om-
fattande med den andra.umgänge

Svea hovrätt har i refererat avgörande angående underhållsbidrag haftett att
ställning till frågan RH 1993:64, bilaga 11, avsnitt 4.ta se

Försäkringsöverdomstolen har i refererat avgörande fråganprövatett om
till bidragsförskotträtten barnet vistadesnär hos båda sina föräldrar i stor

FÖDomfattning 1988:23, bilaga 11 avsnittse ,
växelvisFrågan boende har också Försäkringsöverdomstolenprövatsom av

i icke refereradenågra avgöranden se bl.a. dom 1988-07-21 i mål 1034/86nr
och dom 1990-08-13 i mål 83/87 kort refereras i bilaga 11, avsnitt 4nr som

Bejstam 84-95.samt a.a. s.
rekommenderarRFV i sina allmänna råd bidragsförskott inte betalasatt ut om

barnet bor lika mycket hos sina föräldrar och detta vårdnaden äroavsett om
eller inte Allmänna råd 1989:10. båda fallen bör,I enligt RFV,gemensam

barnet varaktigt bo tillsammans med båda föräldrarna.anses
RFV konstaterar vidare i sina allmänna råd det ibland kan svårt draatt attvara

mellan växelvis boendegränsen och med barnet. Vistas barnetumgänge om-
kring tredjedel eller mindre del tiden hos den bidragsansvarige rekom-en en av
menderar RFV vistelsen räknas med barnet; förskott kanumgänge dåatt som
betalas ut.

18.5 Bevisfrågor kan varaktigtNär-

sammanboende föreligga mot partsanses

nekande

inteDet helt ovanligt fråganär barnet och den bidragsansvariga föräldernatt om
bor tillsammans kommer i ärenden bidragsförskott och den då oftaupp om ger
upphov till bevisvärderingsproblem.
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infor-fåttfall har kassanvissaorsaker. IolikahakanaktualiserasfråganAtt
föreligger.sammanboendetyder påmyndigheter ettandra attfrånmation som

privatpersonerfråninformation t.ex.fåttharkassanocksåhänderDet att
grannar.

dåVadi frågan.utredningfullvinnanaturligtvis inte somdetIbland går att
sammanhangrättsligai andraliksomblir härbedömningenföravgörandeblir -

ställtsbeviskravvilketochbevisbördan lagts upp.somvar- domstolförfordrasbevisningen attstyrka pådenbeviskrav enMed somavses
krävs.bevisstyrkabevisad; denomständighetviss somskall varaanse en

stårdendetinnebär ärvissvilarbevisbördan att personen sompartAtt en
stark.tillräckligtintebevisningen ärförrisken att

lagtharFörsäkringsdomstolenhandenvidpraxis attgenomgångEn gerav
Domstolenförsäkringskassan.föreligger påsammanboendeförbevisbördan att

densammanboendet,styrkaskallkassanpå somställa krav omvidare attsynes
547/84måli1985-09-24domendet;förnekarbidragsförskott t.ex.ansökt seom

473.Bejstarn61 och48Agellavsnitt not s.11 a.a.bilaga s.a.a., avsnitt 511bilagaibelysesbeviskravochbevisbördafrågaPraxis i om ,
haftFörsäkringsöverdomstolendärrättsfallvissaredovisningkort avgenom en

ellerförelegatsammanboendehuruvidafrågantillställningatt ta

överväganden; upppraxisbör stramas18.6

Inledningl8.6.l

bidragsförskottssystem-missbrukfråganEnsamförälderkommittén avtog omupp
barn. Kom-och derasEnsamföräldrarna1983:51SOUbetänkandesittiet

karaktärspecielleller såomfattandesåintemissbruketansåg avmittén att var
del detTill denbidragsförskottetsinomåtgärdersärskildakrävde ram.detatt

kommit-enligtdetta,bordemissbrukförhindramöjligthuvud attöver taget var
verksamhet.försäkringskassanskontrollåtgärder inomsedvanligasketén, genom

fleravidriksdagenuppmärksammatshärefterbidragsfusk har avFrågan om
bordeskyndsamtregeringenriksdagentillkännagav1993 atttillfällen. Hösten

medfuskförekommerdetomfattningi vilkenkartläggninglåta göra aven
1993/94:11.rskr.1993/94:SfU2,bet.karaktärsocialbidragochförmåner av

kartläggauppdragregeringens1994 atti aprilfickRRVRiksrevisionsverket
regeringsbe-karaktärsocialbidragochmed förmånerfuskförekomsten avav

kartläggningenriktahandförstaiRRVbörbeslutetEnligt1994-04-14.slut
socialförsäkringsformånerväsentligabeloppsmässigtochantal frekventaett

bedömsförekommerfuskförriskendärförmånersociala attandravissasamt
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hög. Bland de förmåner därvid kan aktuella bidragsför-nämnsvara som vara
skott. Kartläggningen skall såväl svenska utländska medborgare.avse som
Uppdraget skall redovisas till regeringen före utgången månad 1995.av mars

18.6.2 Kritik dagens ordningmot

bl.a.Från handläggare försäkringskassornapå och andra arbetar medsom
bidragsförskottsfrågor har framförts den uppfattningen nuvarande domstols-att
praxis vad gäller sammanboende ställer för höga krav kassornaspå bevisning.
Från handläggarhåll finner det otillfredsställande inte kunna komma tillattman

situationermed därrätta olika anledningar bidragsförskott utgårantar attman av
felaktigt. Framför allt gäller falldet där misstänker familjen aldrigattman
flyttat isär falloch där familjen visserligen flyttat isär där misstänkermen man

den bidragsansvarige åter flyttat med familjen. En uppgivenhet kanatt samman
kassorna det inte längre meningsfullt ävenattanas; anser agera om anserman

sig ha tillgoda skäl barnet och den bidragsansvarige bor tillsammans.troatt att

l8.6.3 Allmänt

flesta stödformerDe kan medföra försök till kringgående. de diskuteradeI här
fallen det i första hand frågaär söker dölja barnet tillsam-boratt attom man

med den bidragsansvarige.mans
formerDe missbruk, fusk, förekommer föräldrarnaär sigattav som uppger

bo isär fast de sammanbor med barnet fingerad särlevnad de vidsamt att
verkligt särboende barnet bor hos föräldernden den har denattuppger ena som

inkomstenhögsta och uppbär bidragsförskott i förhållande till den andra, medan
i verklighetenbarnet bor hos den andra föräldern. fusk syftasMed alltså här

endast situationerpå där felaktiganågon lämna uppgifter ellerattgenom genom
underlåta anmäla ändrade förhållanden eller liknande bidrags-uppbäratt att

förskott i strid gällande regler. det naturligtvisDäremot inte frågaärmot om
fusk föräldrarna låter barnet bo hos den förälder har den högsta inkom-om som

och vis fårpå så stöd från det allmänna barnet skulle hastörre änsten ett om
bott hos den förälder har lägst inkomst.som

heltäckandeNågon kartläggning hur vanliga de angivna formerna miss-av av
bruk har inte gjorts. mindreär En undersökning gjordes Kopparbergssom av
läns allmänna försäkringskassa i mitten 1980-talet tyder det inte finnspå attav
något särskilt utbrett missbruk. Projektet föranledde inte kassan dra elleratt
återkräva bidragsförskott i något de 164 granskade Riksdagensärendena.av
revisorer försökte i mitten 1980-talet till försäkrings-enkätattav genom en
kassorna få bild missbruket Förs. 1985/86:över 17 bilaga 70 och 71.en s.
Antalet fall där sammanboende misstänkts under 1984 lokalkontor-år angavs av
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till 768.till centralkontoren2 754 och aven
specielltskullemissbruketfinns alltså inget tyderDet att vara om-som

regelsystemet börfinns det anledningfattande. Trots detta övervägaatt om
allt finns. Förtill missbrukför minska de möjligheterändras atttrotsatt som

skallbidragsförskottssystemetoch respekt för upprätt-allmänhetens förtroende
frågadetstävjas. Ytterstmissbruk långt det låter sig ärhållas bör så göra en

deden enskildes påsamhällsmoralen liksomberör gemensammasynsom
besparingarviktig detsärskilt måste görasoch den närär storanuresurserna

bidragsförskottssystemet.inom
frågorbidragsfusk det någradiskuterar åtgärder ärNär mot som manman

Utredningengäller.vilken bidrag detalltid måste överväga oavsett typ avnoga,
integritetenskildesskyddet denhar meddå främst frågor göraatt avsomavser

omfattande kontroll ochförkostnadernaawägningen mellanockså på enmen
det dess-bidragsförskott finnsgällersådan kontroll. När detmedvinsterna en

harviktigt barnutomordentligtdetsärskild aspekt. Den ärär att ettattutom en
tillsammans med.inte borden förälder barnetkontakter medgoda även som

Åtgärder mellanfår alltså inte utformas så umgängetförhindra fuskför attatt
försvåras.och föräldrarbarn

eller försvåraförhindraåtgärder förvissa möjligadet följande diskuterasI att
missbruk.

18.6.4 Bevisningen

presumtionmotbevisbarl8.6.4.1 En

bidrags-och förlängtbidragsförskotttillförutsätterEnligt BFL och FBFL rätten
bidragsförskottvilkentillförälder i förhållandeoch denförskott, barnetatt

sammanbor.inte varaktigtlämnas
svårkontrolle-kunna lämnasbidragsförskott skall ärförutsättning förDenna att

integritet för denintressetekonomiska intressen ställsbl.a.rad och mot av
enskilde.

införa motbe-kunnamissbruk skullemöjlighet förhindraEn attatt envara
situationeri vissaskulle dåsammanboende. Sökandenpresumtionvisbar om

föreligger. vilkainte Isammanboendevaraktigtvisa någottvungen att attvara
beskrivas i lagen.aktuellt skulleskulle blisituationer detta anges

prop.bostadsbidragi lagenpresumtionsregler finnsExempel om
levainnebörd makarbestämmelse införts174. har1992/93: Där att ansesaven

Även sambor finnsbeträffande§.för 8skäl inte visastillsammans annatom
och kvinnainnebärbostadsbidrag. Denpresumtionsregel i lagen att manomen

haftoch har eller harlever tillsammansgifta med varandrautan att varasom
med makarjämställsadressfolkbokfördaeller påbarn är omgemensamt samma

§.skäl visas för 3inte annat
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första frågaEn då vilka omständigheterär skall grunda presumtionen.som
Endast de fall där erfarenhetsmässigt sannolikheten förärvet att storman ett
sammanboende bör givetvis falla under bestämmelsen. Utredningen tänker
då fallpå de där föräldrarna gifta med varandraär och de fall där den bidrags-
ansvariga föräldern och barnet folkbokfördaär på adress.samma

Föräldrarna gina med varandraär

Bidragsförskott ikan vissa fall lämnas föräldrarnaäven när gifta medär varan-
dra. Oftast det då fråga föräldrarär ansökt äktenskapsskillnad ellerom som om

lever åtskilda under betänketid föregår dom äktenskapsskillnad.påsom som en
övrigtI torde det, påpekade i förarbetena till 1979 underhålls-årssom man

reform, höra till sällsynthetema gifta föräldrar lever åtskilda under sådanaatt
förhållanden bidragsförskott kan framstårutgå. Det därför befogatatt attsom

särskild uppmärksamhetägna de fall då gifta föräldrar familj inteattuppger en
bor tillsammans. Mot bakgrund det starka band äktenskap börutgörettav
bidragsförskott i dessa fall inte lämnas sökanden inte visar barnet och denattom
bidragsansvariga föräldern inte varaktigt bor tillsammans.

Folkbolqöringen

torde ocksåDet höra till ovanligheterna den bidragsansvariga föräldern ochatt
barnet bor adress varaktigt sammanboende i den meningutan att ettsamma

i BFL och föreligger.FBFLsom avses
Sammanfattningsvis föreslår utredningen därför presumtionsregel införsatt en

innebörd makar varaktigt sammanboende med sinaattav anses vara gemensam-
barn inte sökanden visar Vidare föreslår utredningenannat.ma attom en

bidragsansvarig förälder och barn folkbokfördaär adresspå skallett som samma
varaktigt sammanboende i lagens mening inte sökanden visaranses vara om

annat.
Förslaget knyter till vad gäller beträffande bostadsbidragen, ävenan som som

de administreras försäkringskassorna.av
Är någon presumtionerna uppfyllda och sökanden något varaktigtattav uppger

sammanboende inte föreligger, blir det alltså den sökandes sak visa detta.att
Presumtionsregler kan alltid diskuteras från principiella utgångspunkter. En

följd förslaget kraven sökandenär själv redovisa tillfredsställan-att att ettav
de beslutsunderlag ökar. Härigenom ökar naturligtvis risken för bidrags-att
förskott inte lämnas de faktiska förhållandena sådana det bordeärtrots att att
ha skett; det sociala skyddsnätet urholkas.att

Det kan då först kritik intenågon har framförts beträffandenoteras att motsva-
rande reglering i lagen bostadsbidrag. Vidare kan konstateras beslutattom om
bidragsförskott gynnande beslutär meddelas endast ansökanpå denett som av
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enskilde. När denne ansöker förmån förefaller det rimligt och naturligtom en
ankommerdet honom eller henne själv sittstyrka anspråk. Dettaatt att

särskilt de omständigheternär åberopas icke sammanboende strider motsom - -
det sedvanliga. fördelEn med de här diskuterade bestämmelserna sökan-är att
den i situationerde omfattas regleringen själv skulle råda vilkaöversom av
fakta fram, medan försäkringskassans uppgift skulle inskränka sig tilltassom

värdera det sökanden redovisat. Från integritetssynpunkt det alltsåatt är en
fördel flytta initiativet iöver bevisfrågor från försäkringskassan till sökan-att
den. Det också sådanaär överväganden ligger bakom presumtionsreglemasom
i lagen bostadsbidrag prop. 1986/87:48 56.om s.

denAtt bidragsansvarige och barnet inte bor tillsammans kan visas olikapå
uppgifter frånsätt; väl insatta i förhållandena, uppgifterärgenom personer som

vilka delas barnets adress, uppgifter el- ochpost utom personers som om
Vattenförbrukning i den bostad där den bidragsansvarige påstås bo, hyreskon-

Ävenfolkbokföringtrakt, den bidragsansvarige inte vill samarbetam.m. om
det intetorde alltför försvårt sökanden tillfredsställandeatt presteravara en

utredning.

18.6.4.2 fördelningEn bevisbördanav

En presumtion det slag föreslagits förhindrar missbruk endast i be-av som ovan
omfattning.gränsad vill missbrukaDe kan i praktiken relativtsystemetsom

enkelt till inte fallerde under föreslagnanågon de presumtions-attse av
reglema, bara föräldrar gifta med varandra och bidragsan-ärsom avser som
svariga folkbokförda adress sina barn.ärsom samma som

presumtionsreglemaEn möjlighet komma fallde inte omfattasatt som av
åläggaär sökanden i vissa situationer styrka till bidragsñrskott.rättenatt att

Om intesökanden förmår det skulle försäkringskassan avslå ansökangöra om
bidragsförskott eller, bidragsförskott redan lämnas, dra detta. De situa-om
tioner dettadå kan bli aktuellt bör uppgifter har framkommitnär görvara som
det sannolikt barnet bidragsansvarigaoch den föräldern varaktigt tillsarn-boratt
mans.

och för sig kanI hävda försäkringskassorna normalt inte denatt motman
enskilde skall ifrågasättabehöva grundläggande data andra myndighetersom

för, skattemyndigheternas folkbokföringsuppgifter.t.ex.svarar
Utredningen har viss förståelse ñr dessa synpunkter och det skulle natur-en

ligtvis medföra förenklingar det möjligt i alla lägen frånutgåstora attom vore
folkbokföringen. skäl föreliggerNär utreda boendefrågannärmare måsteatt
emellertid bedömning samtliga omständigheter i detgörassammantagenen av
aktuella fallet. Om folkbokföringen fick föravgörande bedömningenensam vara

barnet stadigvarande bosatt,är skulle detta kunna leda till alltförettav var
förenklat frågan. Bl.a. skulle sådant innebärasätt avgöra synsätt ävenatt ett att
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inneboende hos boför-bidragsansvarig enligt vad klarlagt,är ärsomsom,en
meningmed barnet i denbarnet skulle bo tillsammansäldern och somanses

omfattningi likaexempel fall där barnet bori BFL. Ett utgör storannatavses
folkbokfört adress.föräldrarna. kan bara påhos båda Barnet vara en

Även för bedömningen detfolkbokföringen alltså inte avgörande ärärom
aktuella.korrekta och Dettavikt folkbokföringsuppgifternagivetvis ärstor attav

folkbokföringsbe-byggereftersom presumtionsbestämmelserbl.a. många
rättsförluster för enskil-folkbokföringsuppgifter kan innebäraFelaktigagreppet.

den adressFinns det anledningkostnader för det allmänna.da och att anta att
inte korrekt skall kassan underrättaregistrerad i folkbokföringenfinns ärsom

1991:749.folkbokföringsforordningen;Skattemyndigheten 2 §
fördelning bevisbördan dis-till sådanUtredningens tveksamhet somaven

mellanmed omfattandefrämst umgängekuteras här hänger att ettsamman
misstankenupphov till debidragsansvariga föräldern kanoch denbarnet attge

försäkrings-innebär risk föromfattandeinte bor isär. Om det umgänget att
in bidrags-boendeförhållandena och drarutredningkassan kräver t.o.m.om

tillblir negativt inställdmedföra boföräldern umgänget.förskottet kan det att
bedömning dockUtredningensnaturligtvis inte önskvärd. äreffektenDen är att
för sökanden skalleftersom förutsättningeninte uppkommerden effekten att

föreliggermening intesammanboende i lagensskyldig visa någotattattvara
ochbarnet denuppgifter det sannoliktkommit framdet har gör attatt som
jämförakrav. kanihop. ganska höga Manbidragsansvarige bor Det är t.ex.
bidrags-inte skall betalaför försäkringskassan änmed vad krävs utatt mersom

grundadfinnsdet med detutfyllnadsdel. detta räckerförskottets För att an-
i tid.underhållsbidrag betalasledning fastställt rättattanta

presumtionsreglernabedömning blir såledessammanfattandeUtredningens att
utredningen har skisseratdet slagmed bevisbörderegelkompletterasbör aven

här.
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medverkan när en

försäkringskassa avgör
kraveftergiftärenden om

Utredningens Förslag: Försäkringskassans beslut i ärenden eftergiftom
fordran den bidragsansvariga föräldern för förskotteradestatensav

underhållsbidrag skall fattas socialtörsäkringsnämnd, ärendetav om avser
skälighets- eller bedömningsfråga har väsentlig ekonomisk be-en som

tydelse för föräldern eller ärendet något särskilt skäl börannatom av
prövas nämnden. övriga eftergiftsärendenI skall tjänsteman fattaav en
beslut.

19.1 ordningNuvarande

på19.1.l Eftergift fordran denstatensav

bidragsansvarige

Om underhållsbidragsansvarig ådragit sig skuld till det allmänna fören en
förskotterade underhållsbidrag kan han eller hon hos kassan ansöka attom
âterkravet statens fordran honom eller henne skall efterges helt ellerpå delvis.
Försäkringskassan får besluta eftergift initiativ.påäven egetom

Eftergift får meddelas det påkallat ändring i den underhållsbi-ärom av en
dragsansvariges ekonomiska förhållanden. Eftergift får också i övrigt meddelas

framstårdet skäligt med hänsyn till bidragsansvarigesden personligaom som
förhållanden eller särskild anledning 18 § BFL.av annan

Försäkringskassan fattade budgetåret 1993/94 beslut i drygt 900 eftergifts-4
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ärenden. Eftergivna belopp uppgick under till miljoneråret 45 kr.
förstaUnder det kvartalet 1994 uppgick antalet helt eller delvis beviljade

kraveftergifter till 403 ansökningar747 stycken beviljades delvis och 344 helt.
458 fall avslogs ansökan helt. Eftergivna belopp uppgickI till omkring 9,5

miljoner kr.

19.l.2 Handläggningen hos försäkringskassan

Tjänstemän hos försäkringskassorna för de löpande kontakterna medsvarar
fattar flertaletallmänheten. De också beslut i ärenden hos kassorna. Vissa

i socialförsäkringsnänmd.ärenden dock kassorna Så fallet medavgörs ärav en
eftergift enligt 18 föreskrivsärenden § BFL. Detta i 22 § BFL.t.ex. om

Socialförsäkringsnämnden förtroendemannaorgan består sjuär ett som av
ordförandenledamöter. En ledamot regeringen. ledamöter väljsTreutses av- -

landstingsfullmäktige eller i förekommande fall kommunfullmäktige ochav - -
ledamöter 18 kap. 20 § AFL. Nämnden beslutför dåRFV ärutsestre av

minst fyra 18 kap. 21 § försäkrings-ledamöter närvarande AFL. l varjeär
kassa finns det eller flera socialförsäkringsnämnder 18 kap. 6 § AFL.en

Ärendena i nämnden efter föredragning tjänsteman hos försäk-avgörs av en
ringskassan. Nämnden får höra den saken eller kunnarör antassom som annars

upplysningar saken bli muntligenlämna betydelse. Den harrör rätt attav som
inför han eller hon begär det, inte särskildahörd nämnden, och skälom om

talar det 18 kap. 22 § AFL.mot
Socialförsäkringsnänmden inte sinakan beslut. Denompröva äregna som

missnöjd med försäkringskassans beslut i eftergiftsärende får överklaga detett
avgörande i sin till kammarrättentill länsrätten. Länsrättens kan överklagastur

jämfördoch sista instans Försäkringsöverdomstolen 20 kap. 11 § AFLsom --
juli 1995 Regeringsrätten sista instans.med 22 § BFL. Fr.o.m. den 1 är

19.1.3 till nuvarande ordningenBakgrunden den

Socialförsäkringsnämnderna inrättades 1987.år
försäkrings-motiv för de förtroendevaldas medverkan i besluten inomEtt

ville utnyttja de förtroendevaldas praktiska erfarenheterkassorna attvar man
kunskaper från olika komplement till tjänstemännensoch områden ettsom

för förtroendevaldas medverkan i beslutenkunskaper. Ett ytterligare motiv var
prop.öka allmänhetens insyn i verksamheten och i beslutsprocessenatt

1985/86:73 20.s.
behandlas hos försäk-Med hänsyn till det mycket antalet ärendenstora som

socialförsäkringsnämndernas medverkan skulle kon-ringskassorna ansågs att
ärenden, där hade betydelse för dentill. sådana utgångentyper storcentreras av
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inrym-enskilde från och försörjningssynpunkt samtidigt ärendettrygghets- som
betydande inslag skälighetsbedömningar a. och 27.de lav prop. s.

huruvida underhålls-Vad gäller ärenden enligt det beslutBFL ansågs att en
beviljas eftergift för utgivna bidragsförskottbidragsansvarig skulle återkravav

inslag skälighetsbedömningar förtroendevaldahade sådana betydande attav
borde träffa avgörandet a. 28.prop. s.

19.1.4 till utredningen behandlarBakgrunden att
nämndens medverkan

aktualiserat fråganHandläggare försäkringskassorna har hos utredningenhos
alltid krävereftergiftsärenden verkligen sådan beskaffenhet deär attom av

avgörande förtroendevalda.av
dnri skrivelse till SocialdepartementetRFV har också 1994våren en

enligt 18 §ärenden3236/94 föreslagit socialförsäkringsnänmd skall avgöraatt
beskaffenhet.endast ärendet vidlyftig ellerBFL svårärom av

motionsvägenvidare nyligen aktualiseratsförtroendevaldas medverkan harDe
föreslogs beslut1993/94:SoU20 46 och 47. motioneni riksdagen bet. I atts.

fortsättningen skullebidragsansvarige ieftergift fordran denstatensavom
hänskju-skulle möjlighettjänsteman tjänstemannenprövas attattsamt gesav en

personliga förhållandeni de fall därärende till socialförsäkringsnämndenta ett
ställningstagandet.för det slutligaeller särskilda skäl avgörandevar

förslagkommandeutredningensSocialutskottet sig inte föregripaböraansåg
avstyrkte därför motionen.och

Överväganden förslagoch19.2

till de ärenden,medverkan koncentrerasförtroendevaldasvikt deDet är attav
verklig betydelse.kandär den ha en

uppfyller,socialförsäkringsnämndif.n.eftergiftsärenden prövasMånga som
för socialförsäk-uppställtskriterierinte debedömning,utredningensenligt som

ringsnämnds medverkan.
sådanaknappasteftergiftsärenden rörantalbörjan gällerTill ett stortatten
Sådanabidragsansvarige.för denbetydelsehade kanbelopp sägas storatt

förtroendevalda.prövningfrånbör undantasärenden av
utsträck-i någonåtminstoneeftergiftsärenden kommerantalI ett stort man,

dockinrymmerärendenbedömningsfrågor. Mångaellerskälighets-ning, på
förtroendemarma-motiverardeskälighetsbedömningarinte sådant mått attett av

skälig-förokomplicerade ochtämligenärendenaOfta utrymmetmedverkan. är
främstområdet,utbildatspraxishetsbedömningar den genomsomgenom-
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avgöranden från Försäkringsöverdomstolen och de allmänna rådgenom som
utfärdat i praktikenRFV inte speciellt fallI kan inte längremångastort. man-

skälighetsbedömningartala i egentlig mening.om
bra exempel ärenden i allmänhetEtt på knappast kan såsom anses vara

de prövningkvalificerade kräver nämnd de ärenden eftergift däräratt av om
för ansökan bidragsansvarigeshuvudskälet den ekonomiskaär förhållanden. I

ärenden det i huvudsak frågadessa bedömningarär vidgöraattom samma som
bidragsansvarigesberäkningen den betalningsförmåga underhållsbidragetnärav

Sådana bedömningar kassans tjänstemänräknas fram. i dag dels i sambandgör
bidragsförskott, dels i sin uppföljningsverksamhet.med ansökan om

andra frågor har i praktiken inteOckså beträffande sällan fasta riktlinjerså för
och finns detbedömningen dragits så väl utvecklad praxis ärendenaattenupp

tjänstemän.framdeles kunnabör avgöras av
bakgrund de uttalandenUtredningen föreslår gjorts social-mot av som om-

tidigare lagstiftningsärendenmedverkan i ärendenförsäkringsnänmds enligtatt-
i framtiden socialförsäkringsnärnnd§ i försäkringskassan avgörs18 BFL av om

bedömningsfrågoreller väsentlig ekonomiskinnefattar skälighets-ärendet av
eftergiftsärendenbidragsansvarige. övriga skall i principIbetydelse för den

tjänstemän fatta beslut.
intekompetensområde räcker det alltså mednämndensFör omfattas attatt av

innehålla skälighets-också ellermåsteärendet gäller belopp. Detett stort
Är betydelse förväsentlig ekonomisk denbedömningsfrågor. inteärendet av

det inne-tjänstemannanivåi princip ävenbidragsansvarige det påavgörs om
fattar skälighetsbedömningar.

tillrelation den bi-ekonomisk betydelse får iVad väsentlig sättasärsom av
utredningensfrågan enligtdragsansvariges förhållanden. allmänhetl måste

basbeloppbeslutstillfállet minst tredjedelsgälla belopp vidmening påett en
733 kr 1994.ll år

Även bedömningsfrågorinte innefattar skälighets- elleravgöranden någrasom
intefattas nänmden. gäller ärendeni vissa fall behöva Detsammakan somav

betydelse för den bidragsansvarige. Det kanväsentlig ekonomiskhar t.ex.en
frågeställningärende inrymmermotiverat nämnden prövar ettatt som envara

entydigt i praxis. Utredningen föreslårtidigare harinte någotgetts svarsom
socialförsäkringsnämnd också iärenden i framtiden skalldärför avgörasatt av

särskilt skäl bör nänmden.de fall ärendet något prövasannat avav
framlagda förslagförslag skiljer sig från RFV:s tidigare påUtredningens

motsvarighet i § lagen 1979:84förslag hade sin 17området. RFV:s om
avgränsningenUtredningen den här föreslagnadelpensionsförsäkring. attanser

tillförtroendevaldas medverkan de ärenden därkoncentrerar debättrepå sättett
meningsfullt innehåll. Förslaget också i bättremedverkan kan stårderas ett

i tidigare lagstiftningsärendenuttalanden gjortsöverensstämmelse med de som
medverkan.socialförsäkringsnämndernasangående
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beslut iomprövningen sådanadiskuteratillUtredningen övergår att avnu
tjänstemän.skall fattasi framtidenförslagetenligteftergiftsärenden avsom

intekan omprövassocialförsäkringsnämndärenden avgörsDe avavsom
däremotTjänstemarmabeslut kantill länsrätten.överklagaskassan måsteutan

beslutet angår.enskilddet begärskassanregel omprövas somav enomavsom
enskildöverklagasprincip intefår itjänstemanfattatsEtt beslut av enensom av

socialförsäk-vissa falliOmprövningen görsbeslutet harinnan omprövats. av
fall tjänsteman.i vissaringsnämnden och av en

eftergiftsärende kanifattat beslutsocialförsäkringsnärnndenfalldeI ett
till länsrätt.överklagasdeti kassan måsteintebeslutet alltså omprövas utan

tjänste-fattatsfall besluteti dag. I devad gällermedDetta stämmer av ensom
dessadåförsäkringskassan. Frågan ärikan det däremot omprövas omman

socialförsäkringsnärrmden elleriskalltjänstemarmabeslut omprövas av en
tjänsteman.

framhölls detsocialförsäkringsnänmderlagstiftningen attförarbetena tillI om
sigkoncentreraförtroendemannaorganetnödvändigt låtaviktigtbåde och attvar

förtroendemannabeslutkriterier fördeärendeslag därhandhapå som ovanatt
de ompröv-principl9.1.3. ansågavsnitt Iseuppfyllda attmanangetts var

ñrsörjningsmässigt ochochtrygghets-betydelseningsärenden storvar avsom
borde handläggasighetsbedömningskälbetydande måttinrymdeäven ett avsom

34.socialförsäkringsnämnd a. prop. s.av
omprövningsförfarandetvidtörtroendemarmamedverkankoncentrationEn av

Åtskilliga hand-kunnaskulleomprövningsärendenflera fördelar.habedömdes
socialförsäk-iföredragningskedde efteromprövningsnabbareläggas än om

medförbundenhandläggningstiderna ärförlängningringsnärnnd. Den somav
särskildanänmdledamötemasdär inteundvikasböranämndprövning ansågs

för resultatetbetydelseegentligblikundesynpunkter väntasocherfarenheter av
ärendehandläggningen.av

År itjänstemänomprövningsbeslut fattasområde därdet1992 utvidgades av
framhöllslagändringentillförarbetenasocialtörsäkringsnämnd. Iförstället av

medverkan harsådandärärendenförbehållas debordenämndmedverkanatt
skälighetsbe-praxis ochutveckladvälfinnsdär detärendetyperbetydelse. I en

tjänste-omprövningenbordeutsträckningliteniförekommerdömningar av
därvidförutsattesDettjänsteman. attframdeles kunna görasmarmabeslut enav

tidigaredentjänsteman änskulle fattasomprövningsbeslutet somannanenav
56.1991/92:40prop.beslutat s.

kriterieruppfyller deintefrågaihärärenden ärdeUtredningen att somanser
vadenligtärendenuppställts. Deförtroendemannamedverkan somsompå som

hellerintealltsåbörtjänstemanskallfortsättningsvis avgörasföreslagits av en
tjänsteman.socialförsäkringsnänmden, utanomprövas enavav
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19.3 Förslagets konsekvenser

Utredningen bedömer genomförande förslaget skulle leda tillatt ett ettav mera
effektivt utnyttjande törtroendemarmaorganet och snabbare handläggningav en

många eftergiftsärenden. Besparingseffekten för försäkringskassorna kanav
uppskattas till omkring 2,5 miljoner kr år.per
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tid

Utredningens förslag: Utredningen föreslår bidragsförskott inte skallatt
för tid tillbaka månad före ansökningsmånad-kunna lämnas längre än en

dag gäller tremånadersgräns.Ien. en

Inledning20.1

beviljas fördag förutsatt till förmånen inträttBidragsförskott kan i rättatt --
fastställt bidrags-Ofta underhållsbidrag intetid före ansökan. något närviss är

krawerk-de bidragsansvariga innebär detta de,förskott börjar För närutgå. att
för förfluten tid. försäk-kommer igång, ofta har fått skuld Mångasamheten en

varit i kontakt med har uttalatringskassetjänstemän utredningen har upp-som
"ingångsskulderna" det hindret bådefattningen de utgör störstaatt stora -

bidragsansvariga återbetalningarna;psykologiskt praktiskt för de skötaoch att-
inte upplever sig haskulden redan från början de har eller någonsåär attstor

möjlighet komma ifatt.att
minska möjlig-skuld kan hinna framminska den växa ärEtt sätt attatt som

förfluten tid. Ingångsskulderna behandlasfå bidragsförskott förheterna att
i avsnitt 21.6.även
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20.2 Nuvarande ordning
Bestämmelser den tid under vilken bidragsförskott kan lämnas finns i 3 §om
BFL.

Bidragsförskott fr.0.m.utgår den månad då till förmånen inträdde.rätt Bi-
dragsförskott kan dock inte för länge tidutgå tillbaka månader föreän tre
ansökningsmånaden.

En motsvarande bestämmelse bidrag för tiden före ansökningsmånadenom
finns i 2 § FBFL.

förarbetenaI till BFL skäl till den valda tremånadersgränsen attangavs som
bidragsförskott borde kunna utgå retroaktivt för lika lång tid pensionsom
1964:7O 43.s.

Före BFL gällde enligt lagen 1943:382 förskottering underhållsbidragom av
till barn bidragsförskott kunde beviljas förtiden fr.0.m. ansökningsmånadenatt
eller, i vissa fall, fr.0.m. den andra månaden före ansökningsmånaden.

Överväganden20.3 och förslag

tidDen för vilken olika stöd kan retroaktivt varierar.utges
Pension får förutgå månader eller, i fråga barnpension eller handi-tre om

kappersättning, företvå år ansökningsmånaden.
I fråga bostadsbidrag gäller sedan den januari 19941 bidraget i principattom

inte får lämnas för längre tid tillbaka månad före ansökningsmånaden.än en
Familjebidrag till värnpliktiga får endast det finns särskilda skäl lämnas förom
den tid ligger längre tillbaka 30 föredagar den dag dåän ansökan kom insom
till försäkringskassan.

Eftersom bidragsförskott har till uppgift avhjälpa aktuellt behov, bordeatt ett
det- vilket påpekades redan i förarbetena till 1943 förskotteringslagårs prin--
cipiellt inte beviljas för förfluten tid.sett

Enligt utredningens mening bör det emellertid möjligt få bidrags-attvara
förskott för tid månad före den månad, under vilken förskottet sökts.en av en
En boförälder skulle behöva ansöka bidragsförskott omedelbart, dåannars om

till förmånen inträtt,rätt underhållsbidraget uteblivit månad, för intet.ex. atten
förlora till bidragsförskotträtten för denna tid.

Möjligheten bidragsförskott för månaden före ansökningsmånaden böratt
tillräcklig för boföräldern skall hinna situationen, informeraövervägaattvara

sig gällande bestämmelser, kontakt med försäkringskassan och ansökataom om
bidragsförskott.

Utredningen det alltså motiverat begränsa den tid för vilken bidrags-attanser
förskott kan retroaktivt från till föremånad ansökningsmånaden.utges tre en
Genom den föreslagna ändringen kommer tidsgräns i princip gällaattsamma
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bådasärskiltfördelbostadsbidrag. Dettaför ärbidragsförskottför somensom
sigriktarutsträckningiochförsäkringskassornaadministrerasbidragen storav

målgrupp.till samma
vissa adop-tillsärskilda bidragetdetvad gällerbegränsning börSamma göras

för degällamöjligt börregler långtenhetliga såeftersomDettativbarn. som
särskildadetmisteskulle gåförRisken någonstödformerna.här aktuella att om

liten.mycketbedömsbegränsningenföreslagnatill följd denbidraget somav

förslagetKonsekvenser20.4 av

medkontaktboföräldrarantaltillledasannoliktkommer tarReformen ettattatt
för fååtgärderi dag ochstadiumtidigare attänförsäkringskassan på attett

skuldtidigare. Denpåbörjaskommerdärigenomfastställtunderhållsbidraget att
kravverksam-fastställts ochharunderhållsbidragetfram innanhunnit växasom

hänsynMedmindre i dag.blii fall änalltså dessaigång kankan kommaheten
psykologiskt ochbådahindren"ingångsskulderna" utgörtill de ettatt stora av -

skulleåterbetalningen,skötaunderhållsbidragsansvarigapraktiskt för de att-
fördel.detta vara en
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underhållsbidragför

förpreskriptionstidenföreslårUtredningen attförslag:Utredningens
försvåraHuvudsyftet är atttio år.tillfemfrånförlängsunderhållsbidrag

upprätthålladärigenomochpreskriptionstiden attkortai denspekulation
barn.sinaförföräldrarnasbetonaoch ansvarförrespekten systemet

underhållsbidragfastställandetalanutredningen avföreslår att omVidare
dagväckande. Italansförefem årtidförbifallaskunnaskall aven

år.tidgäller treaven

Inledning21.1

underhålls-förpreskriptionstidenprövaingåruppdrag att omutredningensI
förlängas.börbidrag

påfordringarförpreskriptionstidenhararbeteutredningensslutskedetl av
underhålls-fordringarförinförseltidenliksomtill barnunderhållsbidrag

göraAvsikten är1994/9525. attprop.årfemtillfrånförlängts trebidrag
bi-harreformdennamedsambandIbidragsförskottsanslaget.påbesparingar

månad.ochbarnkr173ldvs.nivå1994 års per"frysts" pådragsförskotten
familjepolitikenbeträffandeutredningsarbetetfortsattadetvidinteOm man
"frysningen"medtillsammans avutgiftsminskningar,tillförslag somredovisar

700tilluppgår1998årbesparing senastbidragsförskottsnivån, somenger
medåterkommaaviserats, attvadenligtregeringen, somkommerkrmiljoner

600 kr12tillbidragsförskottsnivån persänkningsuccessiv avförslag enom 24.bilaga1994/95:10O s.och341994/95:25prop. prop.och s.barn
utform-börinteekonomi styrastatenspoängterat atttidigareharUtredningen



440 Preskriptionsbestämmelser för underhållsbidrag

ningen föreskrifterna underhållsbidrag,av om reglerar rättsförhållandetsom
mellan enskilda. Att ekonomistatens måste påverka utformningen det all-avmännas stöd är däremot självklart.

Preskriptionstidens längd är fråga bör diskuterasen olikasom aspekter ochur
ingenting hindrar i detatt uppkomna lägetman över preskriptionsreglernaser
för deatt är rimliga ochse hållbaraom utifrån andra synpunkter eller ompreskriptionstiden bör förlängas ytterligare.

21.2 Gällande rätt

21.2.1 Vad med preskription ochmenas vilka är motiven
för preskription

Med preskription förstås upphörandet tillrätt fordran, talanav en efterm.m.förloppet viss tid preskriptionstidav en från bestämd händelse Bergström,en
S., m.fl Juridikens termer.. ,

För bestämmelser preskription brukar anförasom i huvudsak två skäl. Det enaolägenhetenär tillåtaatt rättegångav rättsförhållande,ettom är såsom gam-malt bevismedelatt rörande dess tillkomst och vidare utveckling alltför ofta
saknas eller är otillförlitliga. Det andra skälet olägenhetenär tvingaattavgäldenärer i allmänhet under obestämdatt tid bevara bevismedel rörande etträttsförhållande, främst bevis fullgjord prestation Rodhe,om K., Obligations-
rätt, Lund 1984, § 57, 650. Se även Lindskog, S.,s. Preskription, Om civil-
rättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 1990.

21.2.2 Allmänt preskriptionom

De grundläggande bestämmelserna preskription fordringarom finns iav pre-skriptionslagen 1981:130.
Huvudregeln enligt preskriptionslagen är fordranatt preskriberasen tio dr

efter tillkomsten, inte preskriptionen avbrytsom dessförinnan. För fordran mot
konsument är preskriptionstidenen dock dr, fordringentre om avser en vara,tjänst eller nyttighet näringsidkareannan i sin yrkesmässigasom en verksamhet

har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.
Preskriptionen kan avbrytas. Hur det går till i lagen. Preskriptions-anges

avbrott inträder bl.a. gäldenären betalarattgenom ränta eller amortering eller
erkänner fordringen på sättannat borgenären.gentemot Efter preskriptions-ett
avbrott börjar preskriptionstid löpa.en ny att

Preskription enligt preskriptionslagen kallas allmän preskription.
Vid sidan preskriptionslagens bestämmelserav finns det antalett speciel-stort



441underhållsbidragförPreskriptionsbestämmelser

enligt dessaPreskriptionförfattningar.i andrapreskriptionsbestämmelser
specialpreskription.kallas

iavvikerförfattningarandrafinns ipreskriptionbestämmelserDe somom
iföreskrivsSåpreskriptionslagen.ibestämmelsernahänseenden frånolika

preskrip-förUtgångspunktentiopreskriptionstid år.änkortareallmänhet en
Även reglernatillkomst.fordringensänvidare oftationstiden omär annanen

preskriptions-ibestämmelsernafrånfalliskiljer sig mångapreskriptionsavbrott
lagen.

och förskattefordringarförgällerpreskriptionsbestämmelserSpeciella t.ex.
underhållsbidrag.fordringar på

till barnunderhållsbidragPreskription21.2.3 av

vissaenligt FBgällerinte.preskriberas DäremotunderhållsskyldighetenSjälva
underhållsbidragtill talanbifallfå atti möjlighetenbegränsningar att omen

underhålls-fastställtkrävaitid ochförfluten rätten ettför utfastställas attskall
bidrag.

fritt be-i avtalfastställt, kanblivitinteunderhållsbidrag parternanågotHar
underhålls-Talanskall utgå.bidrag atttillbakatidlångför hur omstämma som

tillbakatid änlängrebifallas för treemellertid intefastställas fårskallbidrag
detmedgerbidragsansvarigeinte denväcktes,talandåden dagföreår om

tillinkom rätten,stämningansökanväckt närTalan§ FB.7 8kap. omanses
§kap. 413införframställdes rättentalankrävs,stämning inte näreller, om

RB.styckettredje
förloradbidragetkrävafastställts går rättenväl utunderhållsbidraget attHar

FB.stycketförsta9 §7 kap.förfallodagenursprungligadenfem efterår
gällersärbestämmelserVissaförlängas.inteprincipiPreskriptionstiden kan

ackordsförfar-ochkonkursutmätning,vidstyckenatredjeochandraenligtdock
spelintealltså sättaskanindispositiva. DeBestämmelserna genomär urande.

avtal.
förlorad1995gick före årunderhållsbidrag trefastställtkrävaRätten ut ettatt

gälldejuli 1979den 1och före attförfallodagenursprungliga endenefterår
Dåförfallodagen.fråntio årefterpreskriberadesunderhållsbidragfordran på

under-Hadepreskriptionsavbrott.utsträckningiocksåtillätgällande rätt stor
under-fall tordesådanaförfallodagar. Iingafannsfastställtsintehållsbidraget

framställandeförföre dagentioför årutkrävaskunnat avhahållsbidraget
kravet.

gällerunderhållsbidragfordranpreskriptionbestämmelserFB:s enavom
försäkringskassanskrav ävenbarnetsunderhållsberättigade utandetendastinte

underhålls-forskotteradeförunderhållsbidragsansvarigedenåterkrav gentemot
underhålls-fordran påbarnetskassanssåvälförPreskriptionstidenbidrag. som

fem år.alltsåbidrag är numera
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2l.2.4 Införseltid

Fordringar på underhållsbidrag förfallit till betalning kan gällandegörassom
tvångsvis, exekutivt, kronofogdemyndighetens försorg.genom

Indrivning fordringar på underhållsbidrag sker vanligenav införsel.genom
Enligt 15 kap. §5 andra stycket UB får införsel för underhållsbidrag inte äga

sedan fem år har förflutit från den ursprungligarum förfallodagen.
Den gällande bestämmelsen införseltid trädde i kraftnu den 1 januariom

1995. Tiden för införsel förlängdes då från till fem år. Före den 1 julitre 1984
gällde införseltid två år.en

Som tidigare inträder försäkringskassasagts lämnat bidragsförskott ien som
barnets tillrätt underhållsbidrag den bidragsansvarige igentemot den mån
förskottet fastställt underhållsbidrag.mot Så länge bidragsförskottsvarar utgår
skall den bidragsansvarige därför betala fastställt underhållsbidrag som svarar

Ävenförskottet till kassan.mot försäkringskassan kan anlita införselinstitutet
för få sin fordran. Bestämmelsenatt ut införseltid gäller också kassannärom
begärt verkställighet hos kronofogdemyndigheten.

Beträffande förfallotidpunkten för underhållsbidrag förfluten tidsom avser
hänvisas till Agell, A., Underhåll till barn och make, 4:e uppl. 1988, 162 nots.
26 och där angiven litteratur.

I 1994/95:49 har regeringen föreslagit deprop. två nuvarande formernaatt av
löneexekution utmätning lön och införsel i lön slås till enhet-av ettsamman- -
ligt så all löneexekutionsystem, skeratt utmätning. I propositionen hargenom
vidare föreslagits uttrycklig regel kronofogdemyndigheterna självmanten attom
skall iaktta ÄktBpreskriptionstiden för underhållsbidrag enligt och FB, vilken
preskriptionstid när propositionen beslutades år.trevar

21.2.5 Förrättningskostnader hos kronofogdemyndigheten
l UB och i förordningen 1992: 1094 avgifter vid kronofogdemyndigheternaom
finns bestämmelser ersättning för kostnader i mål verkställighet.statensom om

Staten ersättning för kostnadernatar för förfarandetut hos krono fogdemyndig-
heterna förrättningskostnader i form olika avgifter. Normalt detär endastav

form avgift, nämligen grundavgift, aktuellen är vid införselav ochsom ut-
mätning lön eller överskjutande skatt deär vanligaste formernaav försom att-

underhållsbidragta tvångsvis.ut Endast denna avgift därför här.tas upp
Vid införsel för underhållsbidrag grundavgiftenär 500 kr för varje underhålls-

bidragsansvarig gäldenär och för varje påbörjat kalenderår kronofogdemyn-som
digheten handlägger något sådant mål honom eller henne. införselmålEttmot
kan löpa frånår år. Någon ytterligare avgift inte försäkringskassantas ut om
eller barnet dessutom begär utmätning överskjutande skatt för sint.ex.av
fordran.
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grundavgiftenmål för fordran underhållsbidrag 500I utmätning på ärom en
verkställighet endast begärt utmätning lön ellerkr, den begärt t.ex.som avom

tillgångsundersökning.överskjutande skatt begränsad Begärs under samma
gångsundersökning i flera mål utmätning för under-kalenderår begränsad till om

hållsbidrag, grundavgift för varje underhållsbidragsansvarigendasttas uten
gäldenär.

bidragsansvariga föräldern.Förrättningskostnaderna i första hand dentas ut av
inte kronofogdemyndighetenNågon särskild begäran detta behövs utan serom

självmant till sker.såatt
förrättningskostnaderna inte hos gäldenären huvudregeln denKan är atttas ut

intebegärt verkställighet för kostnaderna. Detta gäller dock i målsom ansvarar
införselmålinförsel. försäkringskassan riskerar alltså inte iBarnet och attom

intefå de förrättningskostnader kronofogdemyndigheten kanbetala ta utsom
föräldern. heller de för grundavgiftenhos den bidragsansvariga Inte ansvarar

i mål utmätning för fordran underhållsbidrag.påom

behandling21.3 tidigareFrågans

års reform21.3.1 1979

till vid 1979 underhålls-Förkortningen preskriptionstiden från tio år årstreav
Familjelagssakkunniga. Som skäl tillföranleddes förslag frånreform ettav

i förarbetena bl.a. undersökningar pekade påförkortningen anfördes attatt en
underhållsskuld medförde betydande sociala påfrestningar för åtskilligaväxande

kronofogdehåll hade hävdats denunderhållsbidragsansvariga. Från omstän-att
tillför bidragsskulderdigheten utmätning hade kunnat begäras många årsatt

vissaansenliga till skapa betalningsmotstånd hosbelopp medverkat att ett
gällde betala löpande bidrag. förkort-bidragsansvariga, det Föräven när att en

undvika tvisterpreskriptionstiden åberopades också önskemålenning attav
tidskrävandeäldre rättsförhållanden och bespara myndigheterna ochkring att

indrivningsátgärder. framhölls i förarbetenaoftast resultatlösa Dessutom att
underhållsbidragen tillgodose den bidragsberättigades behovsyftet med attvar

medel för sin löpande försörjning. starka inriktning aktuelltDenna på ettav
skilja fordringar underhållsbidrag från flertalet andra fordring-behov ansågs på

underhållsberättigade barnets intresse kunna kräva underhålls-Det att utavar.
efterhand minskade framhölls det, i de flesta fallbidrag i dessutom, attgenom

tillförsäkrade barnet för uppehälledet allmänna bidragsförskottsvägen pengar
prop. 1978/79:12 127 och 128.s.

därefter kritiserats i olika sammanhang,korta preskriptionstiden harDen men
försvarats. 1980-talet konstaterade EnsamförälderkommitténbörjanI attmest av

inte skäl föreslåden utgjorde avvägning mellan olika hänsyn och fann atten
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några ändringar. Kommittén betonade särskilt många års samlade skulderatt
kunde leda till sociala påfrestningar och ökat betalningsmotstånd. Vidare trodde
inte kommittén enbart förlängningatt preskriptionstiden skulle resulteraen av
i några märkbart ökade inkomster för det allmänna. Man däremotantog att
administrationskostnaderna kunde bli avsevärda.

Riksdagens revisorer uppmärksammade frågan i mitten 1980-talet. Enligtav
beräkningar revisorerna gjorde skulle förlängning preskriptionstidensom en av
medföra ökad återbetalning till det allmänna med mellanen 4 och 17 miljoner
kr år. Därför och för jämställa underhållsbidragsskulderper att med andra
skulder ansåg revisorerna preskriptionstiden borde förlängas.att

Den diskussion revisorernas arbete upphov till visadesom uppfatt-gav att
ningen preskriptionstidens längd splittrad. Tillom demytterst förvar som var

förlängning hörde RFV. Verket anförde bl.a.en underhållsbidrags-att t.ex.
ansvariga studerar eller arbetar utomlands med den kortasom preskriptionstiden
medvetet kan underlåta fullgöra sin bidragsskyldighetatt i visshet skuld-attom

till del kommer ha preskriberatsstor denären att har fått möjlighetsenare att
betala den.

Bland förespråkarna för den korta preskriptionstiden Socialstyrelsen.var
Styrelsen pekade bl.a. på det kunde psykologisktatt negativa effekterge att
kräva underhållsbidrag lång tid efterut det de förfallit till betalning,att vilket
i sin kunde negativa effektertur på medumgänget barnet. Man pekade också
på kortare frister i andra sammanhang.

Familj elagssakkunni fortfarande verksamma, kritiserade revisorer-ga, som var
beräkningar och trodde resultatet förlängningnas att preskriptionstidenav en av

tvärtom skulle leda till ökade kostnader för Tankegångenstaten. efter-attvar
höga underhållsskulder leder till stegrad ovillighetsom betala frivilligtatten

medför förlängning preskriptionstiden ien större utsträckningattav staten
tillgripamåste tvång för få sina fordringar, dvs.att exekutiva åtgärder som

kostsammaär för staten.
Den vill läsa de diskussioner förevarit beträffandesom preskrip-mer om som

tionstidens längd hänvisas till bl.a. Ensamförälderkommitténs betänkande SOU
1983:51 Ensamföräldrarna och deras barn, Riksdagens revisorers förslag Förs.
1985/86:17 Socialutskottets betänkanden 1985/86:SoU29samt och 1986/87:
SoU10.

21.3.2 års1995 reform

Som framgått har preskriptionstiden nyligen förlängts från till fem år. Itre
förarbetena slås fast preskriptionstiden för underhållsfordringaratt vid under-
hållsreformen år 1979 blev osedvanligt kort. femårigEn preskriptionstid inne-
bär, enligt propositionen, bättre avvägning mellan den enskildes intresseen av

slippa skulder för gången tidatt och samhällets och barnets intresse fåattav
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betalt för sina fordringar.
När förlängningen slagit igenom helt beräknas den sänka det allmännas kost-

nader för bidragsförskott med 60 miljoner kr för helt år.

21.4 Storleken preskriberadeav

underhållsbidrag
Det finns inga kunskaper i vilken utsträckning underhållsbidrag preskriberasom
utanför bidragsförskottssystemet.

Inom bidragsförskottssystemet preskriberas betydande belopp varje år.
Under budgetåret 1992/93 preskriberades fordringar bidragsansvarigamot

föräldrar avseende bidragsförskott försäkringskassorna betalat tillsom ut ett
belopp 151 855 170 kr eller i genomsnitt omkring 12,65 miljoner kr iom
månaden.

21.5 Några fakta underhållsbidragensom

betalning
Antalet bidragsansvariga i bidragsförskottssystemet 216 879 vidvar personer
månadsskiftet september/oktober 1994. Två olika kan urskiljas; delsgrupper
bidragsansvariga föräldrar har eller flera barn får bidragsförskottettsom som
eller förlängt bidragsförskott, dels sådana bidragsansvariga inte längre harsom

barnnågot får bidragsförskott har haft det och har skuld tillsom men som en
det allmänna på grund tidigare förskotterade bidrag. Vid månadsskiftetav
september/oktober 1994 omfattade den 11 705senare gruppen personer.

bidragsansvarigaDe vid den aktuella tidpunkten skyldiga drygtstatenvar
1 miljoner408 kr för förskotterade underhållsbidrag. Alla bidragsansvariga
hade inte någon skuld endast 125 989 Den genomsnittliga skuld-utan personer.

för de skuldsatta uppgick till 11 180 kr.en som var
bidragsansvarigasDe skuldbelopp varierar i hög grad. Av de skuldsatta vars

barn uppbar löpande bidragsförskott eller förlängt bidragsförskott, 284114
hade 30 139, eller 26 skuld inte detstörrepersoner, procent, änen som var

aktuellatotala underhållsbidraget. Det alltså 84 145 bidragsansvariga ellervar
74 hade skuld detöversteg totala aktuellaprocent underhållsbidrag-som en som

RFV Informerar, Statistikmeddelandeet Is-M 1994:36.
Av de bidragsansvarigas återbetalningar förskotterade underhållsbidragav

erlades 70 frivilligt budgetåret 1992/93. I övriga fall fickprocent exekutiva
åtgärder vidtas. Den avgjort effektivaste indrivningsformen införsel. Av devar
indrivna beloppen kom 86 införsel.procent genom
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sig budgetåretfördeladebidragsförskottssystemetInbetalningarna inom
1993:35.Statistikmeddelande Is-M1992/93 följandepå sätt

%70827,0 miljoner krinbetalningarFrivilliga
%miljoner 26306,0 krInförsel

3,6miljoner kr %43,0överskjutande skattUtmätning av
miljoner 0,5 %5,9 kregendomUtmätning lön ochav annan

sig följande1993/94 fördelade påbudgetåret sätt.underhållsbidragInbetalade

889 miljoner krinbetalningarFrivilliga
kr279 miljonerInförsel

miljoner kr33Utmätning

Uppsala univer-fakulteten vidvid den juridiskaspecialundersökning gjordEn -
visade bl.a.underhållsbidrag 1975för åravseende införselsystemetsitet att-

de löpande90drevsinförselärendeni 63 alla än procentprocent avmerav
in. 4210 månader Iundersökningsperiodenunderhållsbidragen för procent av

betalningar-underhållsbidrag in, dvs.löpandefallen drevs än summan avmera
326.1978/79:12restskuld prop.minska uteståenderäckte för att s.enna

bidragsansvariga, vilkabland allavisade vidareSpecialundersökningen att var
allmänna enligtskuld till det30införsel 1975, hadeföremål för år procent

Vanligast skatteskulder,mål.register i allmännakronofogdemyndigheternas var
införsel hadeförföremålbidragsansvarigade15 procent som varavmen

325.1978/79:12obetalda böter prop. s.
ekonomiskaföräldrarnasbidragsansvarigaför deutredningens redogörelseI

särskilt,studeratsskulderpreskriberadebidragsansvariga medsituation har se
avsnitt 3.3.4.

Överväganden förslagoch21.6

varje Budgetåretpreskriberas år.bidragsförskottssystemetbelopp iBetydande
miljoner kr.1511992/93 gällde detta drygt

ochpreskriberas där-de beloppstorlekenminskaviktigtEtt sätt att somav
minskaförsökabidragsförskottssystemetför ärkostnadermed det allmännas att

skuldsätt-till denOrsakernabetalningsgraden.ökaskuldsättningen och stora
inte heltkan för övrigt sär-flera och debetalningsgraden ärningen/den låga

skiljas.

underhållsbidragofta innanbeviljas någotBidragsförskott"Ingångsskulder" -
fastställsunderhållsbidragetförflyter innantidUnder denhar fastställts. som

skuld framväxtigång har många gångerkommakravverksamheten kanoch en
försäk-återbetalningen. Mångaproblem medfår oftabidragsansvarigaoch de

uttalatvarit i kontakt med harharutredningenringskassetjänstemän upp-som
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fattningen de "ingångsskulderna" det hindret bådeutgör störstaatt stora -
psykologiskt och praktiskt för de bidragsansvariga sköta återbetalningarna;att-
skulden så redan från börjanär de inte har eller upplever sig ha någonstor att
möjlighet komma ifatt. Utredningens förslag den tid bidragsför-att attom som
skott retroaktivt förkortas till månad syftar till minska "ingångs-utges atten
skulderna" kapitel 20. Förslaget försäkringskassorna i framtiden skallatt
hjälpa enskilda med räkna fram och träffa avtal underhållsbidrag till barnatt om
bör kunna minska handläggningstiden och därmed storleken ingångsskuld-av-

något jämfört med i dag se kapitel 7.erna -

Anpassning underhållsbidraget efter ändrade förhållanden tidAtt detav tar-
underhållsbidrag till ändrade förhållanden kan påverka betal-att ettanpassa

ningsgraden. En ordning där kassorna kan hjälpa till vid jämkning under-av
hållsbidrag bör kunna öka följsamheten mellan underhållsbidragets storlek och
förändringar i föräldrarnas och barnets ekonomi. högaFör underhållsbidrag i
förhållande till Förmågan bör alltså kunna motverkas förslaget.genom

Ett underhållsbidrag kan också redan från början ha bestämts till beloppett
överstiger vad reglerna i skulle ha till.FB lett beror föräldrar-Detta attsom

själva kan träffa avtal underhållsbidragets storlek. hindrarInget alltså attna om
bidragsansvarigeden sigåtar betala högre underhållsbidrag vadänatt ett som

följer reglerna i fråganFB. Har avgjorts domstol kan underhållsbidragetav av
ha till högre belopp till följd den bidragsansvariges processföring.satts ett av
Utredningens förslag underhållsbidrag fritt skall kunna redanomprövasattom

fyraefter år medför ökade möjligheter komma till med situa-sådanarättaatt
tioner kapitel 14.

Förmågan betala Underhållsbidrag kan inte alltid bestämmas till beloppatt ett-
bidragsansvarigesden faktiska betalningsförmåga. de fallI därmotsom svarar

föräldern anledninggodtagbar underlåter skaffa sig inkomsterutan att som
honom eller hennesätter i stånd bidra till barnets underhåll bestäms under-att

hållsskyldigheten med hänsyn till den iga förvärvsfännágan.verkl heller fårInte
föräldern tillgodoräkna sig vilka bostadskostnader helst. underhållsskyl-Ensom
dig förälders intresse själv få hur han eller hon skall inrätta sitt livavgöraattav
har sålunda få tåla vissa inskränkningar med hänsyn till underhållsan-ansetts

frångåendeEtt denna ordning skulle få stötande resultat.svaret. av

Viljan betala Betalningsförsummelser kan i vissa fall motverkasatt genom-
inför avgifter för dem inte återbetalar förskotterade underhålls-att man som

bidrag till försäkringskassan i tid. sådant förslagEtt läggs fram i kapitel 23.

Även de åtgärder i någon kan minska skuldsättningennämnts månom som ovan
därmedoch rimligen också storleken de belopp preskriberas detärsom

viktigt preskriptionstiden för underhållsbidrag avvägd. Såväl vil janär rättatt att
betala möjligheterna driva skulden tvångsvis påverkas naturligtvisattsom av
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vetskapen efter tid preskriberas liksomskulden vetskapenatt attom en av
skulden kan komma efterges.att

preskriptionstiden underhållsbidrag tioför enligt FB sänktes från tillNär tre
gjordes det huvudsakligen följande skäl.år av

Fordringens inriktning aktuellt behovett
minska de sociala påfrestningarna underhållsskulderFör kanatt storasom

leda till för bidragsansvarigade
För minska risken för ökat betalningsmotstånd hos de bidragsansvarigaatt

myndigheterna tidskrävande och oftast resultatlösa indriv-4. För besparaatt
ningsåtgärder

Enligt utredningens uppfattning gäller det första skälet fordringens inriktning-
underhållsbidraget förskotterats detaktuellt behov inte har all-på närett av-

bidragsförskottssystemet. Skulden i sådana fall förskottmänna ettgenom avser
barnets omedelbara behov för sin försörjning har redan tillgodo-av pengar-

det allmänna och fordringen får karaktär barnets; denänsetts av en annan-
sig "vanlig" penningfordran.närmar en

bärkrafthar det första skälet givetvis det gäller barnetsDäremot när egen
Å liksom i allmänhet, berättigatfordran. andra sidan har barnet, borgenärer ett

dennaönskemål bevarad vid sin materiella bör inte betasBarneträtt.att vara
Ävenskäl. barnet bidrags-det finns väganderätt än närannat tungt om genom

förskottet tillförsäkras till sin löpande försörjning bör det privaträttsligapengar
utnyttjas. inte någotregelsystemet inte bygga denna möjlighet Har barnetpå att

bidragsför-bidragsförskott överstiger det fastställda underhållsbidrageteller
betalningen standardsänkning för barnetskottsnivån medför den bristande en

och ökat tryck boföräldern, har den omedelbaraett omsorgen omsom
underhållsbidraget betalasbarnet. Också alltså intresse ävenbarnet har ett attav

det sker först i efterhand.om
bidragsansvarigeandra skälet sociala påfrestningar på den enligtDet är--

för preskriptions-utredningens mening hållbart kortknappast argument ensom
finns lösningar.tid, det problemet det bättrepåutan

preskriptionsinstitutet för kommanackdelen med användaDen största attatt
inte hänsyn till förhållandenatill med sociala påfrestningar detärrätta att tar

och femenskilda "slår blint". tidigare år år hari det fallet, När treutan numera
anledningen tillbidragsansvariga föräldern betalaslipper dengått oavsettatt om

inte haftunderhållsbidraget han eller hon harhan eller hon inte betalat är attatt
hållit sig undan. Vad avgörandemöjlighet till det eller han eller hon äratt som

alltsåhur tid harför fordran preskriberas bara lång gått. Detär somom en
tidsfaktorntidsfaktorn utslag. uppenbartbara Det ärär ettatt ensamsom ger

rimligt skiljaför rättvist och detalltför trubbigt instrument på sätt närutettatt
underhålls-bidragsansvarig inte betalar detsociala skäl motiveratär att enav

preskriptionsinstitutet förfastställts. Syftena medbidrag har ärgångsom en
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övrigt helt andra.
Vill komma till med den övermäktiga bördarätta underhållsskulderstoraman

kan bättre träffsäkerhetuppnår använda möjligheternautgöra attman en genom
kraveftergift.till

Enligt 18 § BFL får försäkringskassa besluta helt eller delvis eftergeatten
fordran bidragsansvarig förälderpåstatens en

eftergift påkallad ändring i den bidragsansvariges ekonomiskaärom av en-
förhållanden,

eftergift framstår skälig med hänsyn till den bidragsansvarigesom som per--
sonliga förhållanden eller

eftergift framstår skälig särskild anledning.någonom som av annan-

Som exempel situationer där det blipå kan aktuellt efterge fordranatt statens
kan bidragsansvarigesden ekonomi försämrats till följd sjukdomnämnas att av

Eftergifteller arbetslöshet. kan meddelas kanbetalningsansvaretäven t.ex. om
försvåra den bidragsansvariges rehabilitering efter sjukdom eller anstalts-en en
vistelse eller få socialt verkningar för honom eller henne.annars ogynnsamma

fallEtt kan här faderskapet till fastställts förstnämnas barnetärannat attsom
efter lång tid bidragsansvarige fått förflutenoch den underhållsskuld förstoren
tid. kan naturligtvis förorsaka avsevärda problem.Detta honom eller henne
Också i fall kan eftergift blisådana aktuell.

Eftergift kan meddelas efter ansökan. Försäkringskassorna också själv-kan
besluta eftergift.mant om

Utredningen försäkringskassorna tillämparhar studerat hur och domstolarna
eftergiftsbestämmelserna i praktiken. Därvid har utredningen gjort den bedöm-
ningen de fall den bidragsansvarige har berättigat intresse blidär attatt ett av
fri eftergiftsbestämmelserna. framstår ocksåfrån skuld omfattas Praxisen av

väl önskar skydda den kortaavvägd. Desom pre-personer som man genom
skriptionstiden skyddade eftergiftsinstitutet. En kortalltså redanär genom

bidragsansvarigapreskriptionstid första hand dentorde alltså i gynna grupp
1979förkortningen preskriptionstiden i samband medföräldrar vidsom man av

avsiktligt sökernämligen de bidragsansvarigareform inte villeårs gynna, som
undergräva respekten förriskerarbetala. Dettaundgå systemet.attatt

fordrangäller barnetskraveftergift finns inte vadsärskilda reglerNågra om
underhållsbidrag.på

grund förskottera-bidragsansvarigefordran denFörsäkringskassans mot av
bidragsansvarigskuldsaneringslagen. Enomfattas ocksåunderhållsbidragde av

skulderdessaför betalningenfråndelvis befriasellerkan alltså helt avansvar
skuldsatteskuldsanering skall denbeviljasskuldsanering. För att varagenom

förmågakan hahon intehan ellerobestånd och skuldsatt attpå så antasatt
skuldsanering ärtid. krävs vidareöverskådlig Detbetala sina skulder inom att

förhållanden.ekonomiskapersonliga ochtill skuldsattesskäligt med hänsyn den
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Inte heller låter det sig säga gamla restskulderatt sällan kan drivas in. Bud-
getåret 1992/93 drev kronofogdemyndigheterna omkring 355 miljoner kr
avseende återkrav förskotteradepå underhållsbidrag. Om tittar depå in-man
drivna skuldernas ålder visar det sig omkring 3,5 miljoneratt kr avsåg skulder

24 månader gamla, 3,5 miljoner krsom avsåg skuldervar 25 månadersom var
Ävengamla fram till månad 36. gamla skulderosv. alltså just skall tillsom att

preskriberas drivs alltså in. Indrivningsnivån ligger dessutom tämligen konstant
under månaderna 24 till 36 omkring 3,5 miljoner kr varje enskild månad.-

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras de skäl brukar anförasatt försom
kortså preskriptionstid eller femen år knappast hållertre vid kritisksom en

granskning.
Internationellt framstår de svenskasett preskriptionsbestämmelserna också

mycket generösa de bidragsansvariga.som I frågamot utländska underhålls-om
bidrag gäller regelmässigt längre preskriptionstider och i många länder tillåts
dessutom preskriptionsavbrott.

Utredningen övervägande skäl talar föratt preskriptionstidenanser föratt
underhållsbidrag förlängs ytterligare. I princip bör skulder för underhållsbidrag
likställas med andra skulder. Tillräckliga skäl saknas enligt utredningens me-
ning för ha andra preskriptionstideratt för underhållsbidrag för fordringarän
i allmänhet. Utredningen föreslår därför preskriptionstiden förlängsatt till tio
år.

Ett barn har i princip tillrätt underhållsbidrag från födseln. Möjligheten att
underhållsbidrag fastställt för förfluten tid dock begränsad.är Enligt 7 kap.

8 § FB får sålunda talan underhållsbidrag inte den bidragsansvarigesom utan
medgivande bifallas för längre tid tillbaka än år före den dag då talantre väck-

Visserligentes. kan det hävdas tidsbegränsning böratt gälla för möjlig-samma
heterna bifall till talanatt vid domstol angående underhållsbidrag fören
förfluten tid för rätten kräva fastställda förfallnaatt bidragsbelopp.som ut
Utredningen dock tid fem år framstårattanser lämpligen av avväg-som en
ning. Möjligheten bifall till talanatt underhållsbidrag för förfluten tiden om
föreslås alltså bli utsträckt från till fem år.tre

Risken för detta skall leda tillatt oskäligt underhållsskuldstor motverkasen
naturligen domstolen liksom i dagatt helhetsbedömninggörav en av- om--
ständigheterna och därvid beaktar bl.a. den bidragsansvariges förmåga betalaatt
belopp för förfluten tid, eventuellt förutom bidrag för framtiden jämför prop.
1978/79:12 128 och rättsfallet NJA 1991 503.s. s.

Vad gäller bl.a. föräldrars skyldighet kommunenersätta för kostnaderatt när
barnet får vård i hem än detett gäller treårig talefrist 36annan §egna en
socialtjänstlagen. Om talan väcks inom den nämnda tiden och betalningsskyl-
dighet åläggs torde den allmänna tioåriga preskriptionstiden gälla därefter. Den
aktuella bestämmelsen i socialtjänstlagen därförutgör inte något skäl denmot

utredningen föreslagna ändringen.av
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förmånligpreskriptionstiden kanförlängninganmärkaskanDet att varaaven
preskriptionsrisken nämligenbidragsansvariga. minskadeför de Denockså ger

meduppskovförsäkringskassan medochökat för barnet attutrymmeett
iamorteringstakt dag.betalning eller lägre änen

f.d.make ochunderhållsbidrag tillpreskription vad gällerBestämmelser om
ÃktB. inte i utredningensingår dock9 och lO §§ Detfinns i 6 kap.make

ÄktB.ändringar iuppdrag övervägaatt
indrivningformen förvanligasteframgått, denInförsel i lön är, avsomm.m.

årbidragsförskottssystemetunderhållsbidrag.avseende Inomskulder togs
för-Beloppetexekutiva åtgärder.miljoner kr in1992/93 355närmare genom

sig meddelade

införsel86 % på
I överskjutande skattutmätning12 % på av
I övrigtegendom iutmätning lön eller1,6 % på av

24mellanskulderavseende ärdrivsde belopp90-95 procent somsomav
införsel.enligt RFV36 gamlamånaderoch uttas genom

formernanuvarandeföreslagit de tvåregeringenhartidigareSom nämnts att
harRegeringenenhetligttillskall slåslöneexekutionför system.ettsamman

Utred-gälla.skall upphörainförselkap. UBdärvid föreslagit 15 attatt om
införseltidensfrågantillställningdärför anledningsaknarningen att ta om

förlängning.
praxis ochmed dagensöverensstämmelseiKronofogdemyndigheterna bör,

svenska under-förpreskriptionstidenbeaktasjälvmanti propositionen,förslaget
hållsbidrag.

därför ändras på så1994/95:49 bör sätti prop.till ändring UB attFörslaget
förflutitharsedan tio årinte får skeenligt FBunderhållsbidragutmätning för

förfallodagen.ursprungligafrån den
föreslåsstycket UB§ andranuvarande kap. 515motsvarande denregelEn

löneexekution.allgäller därstycket UB§ andrai kap. lintagen 4där mena
förslagetföranlederpreskriptionstidenförlängningenföreslagnahärDen omav

paragraf.i dennaändringarändring i UBtill antas
det allmän-eftergemöjligheterökadesuccessivt gått attUtvecklingen har mot

eftergiftsmöjligheterDeföräldrarna.bidragsansvarigadeåterkrav gentemotnas
här görintressendetillgodoserimligt sättbedömsi dagfinns somettsom

möjligheternaändringdärför inte någonföreslårUtredningengällande.sig av
underhållsbidrag.förskotteradeavseendefordringardet allmärmaseftergeatt

24.i kapitelEftergiftsinstitutet äventas upp
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21.7 Effekterna för de bidragsansvariga av en

förlängning preskriptionstiden till tioav

år

21.7.1 Vilka berörs

Den föreslagna förlängningen preskriptionstiden främst sikte depå bi-tarav
dragsansvariga medvetet underlåter fullgöra sin bidragsskyldighet iattsom
visshet upplupen skuld kommer preskriberas efter ganska kort tid.att attom en
Huvudsyftet alltså försvåraär spekulation i den korta preskriptionstiden ochatt

därigenom upprätthålla respekten för och betona föräldrarnasatt systemet
för sina barn.ansvar

Förslaget innebär emellertid också lyckad krawerksamhet kan fortsättaatt en
under ytterligare fem år.

Vad gäller bidragsansvariga beträffande vilka det står klart de inte haratt
förmåga betala underhållsbidraget gäller redan i dag försäkringskassornaatt att
inte vidtar drivanågra åtgärder för fordringen 17 § BFL.att

Bidragsansvariga med preskriberade skulder i avsnitt 3.3.4.äventas upp

21.7.2 Ekonomiska effekter

Här några exempel effekten för den bidragsansvarigapå föräldernges av en
förlängning preskriptionstiden. Indexregleringen underhållsbidraget harav av
inte beaktats. Någon ingående skuld har inte föreligga och inbetaladeansetts
belopp har avräknats denpå äldsta skulden. Vidare har det förutsätts tör-att
äldern fortfarande skyldig betala löpandeär underhållsbidrag tionär år haratt
gått.
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Exempel

Underhållsbidraget fastställt till 500 ikr månaden. bidragsansvarigeär Den
betalar emellertid 350endast kr.

situationenHur efter tio årutser

KvarståendePreskriberat belopp skuld

Med treårigen pre-
skriptionstid 12 600 kr 5 400 kr

Med femårigen pre-
skriptionstid 9 000 kr 9 000 kr

Med tioårigen pre-
skriptionstid 0 kr 18 000 kr

Exempel

Underhållsbidraget fastställt till 173 kr i1 månaden dvs. till bidragsför-är
skottsnivån. Den bidragsansvarige betalar emellertid endast 750 kr.

situationen efter tio årHur utser

Preskriberat Kvarståendebelopp skuld

Med treårigen pre-
skriptionstid 35 532 kr 15 228 kr

Med femårigen pre-
skriptionstid 25 380 kr 25 380 kr

Med tioårigen pre-
skriptionstid 0 kr 50 760 kr
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Exempel

Underhållsbidraget fastställt till 700 i månaden. bidragsansvarige1 kr Denär
emellertid endast 200 kr.betalar l

situationen efter tio årHur utser

KvarståendePreskriberat belopp skuld

Med treårigen pre-
000skriptionstid 42 000 kr 18 kr

Med femårigen pre-
000skriptionstid 30 000 kr 30 kr

Med tioårigen pre-
60 000 krskriptionstid 0 kr

Exempel 4:

i månaden. bidragsansvarigeUnderhållsbidraget fastställt till 900 kr Denär
betalar emellertid ingenting.

situationen efter tio årHur utser

Kvarstående skuldPreskriberat belopp

treårigMed en pre-
32 400 krskriptionstid 75 600 kr

Med femårigen pre-
000000 kr 54 krskriptionstid 54

Med tioårigen pre-
108 000 kr0 krskriptionstid

allmänna21.8 Effekterna för det av en

preskriptionstiden till tioförlängning av

är

till alldeles övervägandeunderhållsskulder denBidragsansvariga har ärsom
medförNuvarande bestämmelsermed i bidragsförskottssystemet.delen att stat-

belopp har betalatpraktiken inte kan kräva betydandei åter ut somsom manen
för bidragsförskottssystemetbedöma hur kostnadernaförskott. För kunnaatt

tagitpreskriptionstiden har utredningenförlängningskulle påverkas en avav
hjälp RFV.av

kronofogdemyndigheternasin bedömning det belopphar grundatRFV som
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indrivna beloppenin budgetåret 1992/93 och hur gamla skulder de avsåg.drev
355 miljonervalda drev kronofogdemyndigheterna in kr. EnDet året procent

3,5 miljoner kr skulderdet indrivna beloppet dvs. ungefär avsåg som varav
månader gamlamånader gamla, skulder 2524 avsågprocent som var osv.en

stabil underBeloppen minskade inte i slutet perioden trenden låg mån-utanav
24 till 36.aderna

preskriptionstiden från femEnligt bedömningar bör förlängningRFV:s en av
kostnadssänkning för bi-tio slagit igenom fullt innebäratill år dennär ut en

för heltdragsförskotten med i fall omkring 30 miljoner kr år.vart
till reformeradpåverkas det förslagIndrivningsresultatet kan komma att av

fram i 1994/95:49. Förslaget innebär bl.a.löneexekution lagts attsom prop.
nuvarande förbehållsbelopp vidförbehållsbeloppen höjs jämfört mednågot

indrivningenbelopp kan drivas ellerinförsel. kan innebära lägreDetta attatt
längre tid.tar

fråninte lika tillförlitlig demetod dock utgåEn är är attannan som --
bidragsansvariga.återkrävs från debelopp som
undersökning i mitten 1980-talet återbetaladesEnligt Riksdagens revisorers av

bidragsansva-försäkringskassan âterkrävde från dehälften de beloppänmer av
Därefter sjönk återbetal-fordringen uppkommit.inom efter detriga år attett

tredje till två-trekraftigt för under det året uppgåningstakten mycket att pro-
áterkrävda belopp.cent av

debitera-äterbetalningstakten ligger årpå tvåOm procentantar att per avman
debiterade beloppomkring 30 miljoner krbelopp skulle ytterligare årde per av

förlängningVidpreskriptionstiden förlängs.bli återbetalda för varje år aven
kr för-ytterligare 150 miljonerpreskriptionstiden med fem skulle alltsåår av

återbetalningstakten ligga pååterbetalas.skotterade underhållsbidrag Antas en
blir miljoner kr.siffrorna drygt 38halv 7årprocent resp.per

preskriptionstidenmed förlängning måstebedömer vinsternaNär en avman
förenade med åter-kostnaderemellertid också hänsyn till de ärta somman

dels hosförsäkringskassorna,indrivningsverksamheten dels hoskravs- och
kronofogdemyndigheterna.

fårkronofogdemyndigheternaför förfarandet hosVad gäller kostnaderstatens
för förfar-ersättningbedömas bakgrunddessa tar utmot att staten numeraav

ålagdadel deberäkning hurden bidragsansvarige.andet Någon stor avavav
inte gjorts. Enuppgift från RSVblir betalda har enligtkostnaderna upp-som

införselmålen blirfördock omkring 60 kostnadernaskattning är procentatt av
bidragsansvariga fördeMöjligheten få betaltbetalda gäldenären. att avav

emellertid denkronofogdemyndigheten förbättraskostnaderna hos genom
förlängningen preskriptionstiden.föreslagna av

betalningsviljan förutsättseffektförslaget skall få önskvärd påFör att en
indrivningför återkrav ochökade kostnadernaeffektiv áterkravshantering. De

till miljoner krkan uppskattas 25 år.per
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En förlängning preskriptionstiden kommer vidareav öka antalet ansökning-att
eftergift hos försäkringskassorna.ar Kostnadenom för hanteringen dessa harav

beräknats till omkring 5 miljoner kr år.per
Det är alltså inte troligt förslaget kommeratt medföra några besparingar.att

De ekonomiska effekterna utredningens förslag förlänga preskriptions-av att
tiden för underhållsbidrag påverkas också utredningens andra förslag. Härav

då främst det förslag till beräkningsmodellavses för underhållsbidragny som
utredningen har lagt fram och försäkringskassornas framträdande roll vidmera
avtal underhållsbidrag. Som framgått skäletär tillom utredningen föreslåratt

preskriptionstiden skallatt förlängas inte kostnaderna för det allmännaatt skall
nedbringas. Den bedömningen förslagetgörs i fall inteatt kommer ökavart att
det allmännas kostnader.
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22 Riktade betalningar av

underhållsbidrag

Utredningens bedömning: Utredningen föreslår inte några ändringar i
möjligheterna rikta betalningar underhållsbidrag i tiden.att av

22.1 Inledning
I kapitel 21 har utredningen föreslagit förlängning preskriptionstiden fören av
underhållsbidrag. frågan har visstDen samband med frågan bidrags-om en
ansvarig förälder skall ha rikta sina betalningar. riktade betalningar-rätt Deatt

dessutom fått aktualitethar avgörande från i oktober 1994HDettna genomny
se 22.3.2. Detta bakgrunden till detta kapitel.är

22.2 Allmänt riktade betalningarom

När har flera skulder till betalar visst beloppetten person som en arman person
till denne uppkommer frågan vilken skulderna betalningen vissaIav som avser.
fall kan den betalande ha intresse betalningen viss skuld,ett attav avser en

fordringsägarenmedan betalningsmottagaren kan ha intresse denett attav
skuld. Generellt det fördelaktigare för fordrings-ärsett t.ex.avser en annan

betalningen fordranägaren avräknas på den löper risk preskri-störstatt attsom
beras, medan det förfarandet fördelaktigare för den betalande.ärmotsatta

falll de där det föreligger intressemotsättning blir det betydelse atten av
har valrättavgöra bestämma vilken skuldrätt på betalningenattvem som -

skall avräknas och vad händer denna valrätt inte utnyttjas.som om-
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se 9 kap. § handelsbalken, HB den betalande har val-Huvudregeln 5 är att
vilken skuld avräkning skall ske. Dettaeller hon kan bestämma påHanrätt.

betalningen. Valet meddelas fordringsägarenförfaringssätt kallas rikta måsteatt
nödvändigtvis uttryckligenbetalningen sker. behöver inte skeDetnärsenast

framgå omständigheterna NJA 1988 205 och NJA 1989kan ävenutan s.av
Utnyttjar inte sin valrätt torde bestämma avräk-177. den betalande rätten atts.

1973 635ningsordning till fordringsägaren NJA 1958 117, NJAövergå s. s.
princip177. emellertid gjorts gällande dennaoch NJA 1989 Det har äratts.

hänsyn bör till den betalan-alltför vänlig fordringsägaren och större tasattmot
i obligationsrätt, uppl.i sistnämnda fall Rodhe, Lärobok 4:ede detta K.,även

1958 624, tings-68, justitierådet Karlgrens i rättsfallet NJA1975, votum s.s.
Handelsbalken, Andrai 1989 177 Hasselrot, B.,dom NJArättens samts.

1893, och 225.delen, Stockholm 224s.
inte bestämma hurutmätning och införsel har gäldenären någonVid rätt ettatt

avräknas.visst belopp skall

tidRiktning till viss22.3

22.3.l Inledning

underhållsbidragsansvarige beloppdenförekommerDet ettattatt somanger
för viss tid.underhållsbidragethon betalar frivilligt skallhan eller enavse

bidragsansvarige ha uttrycktriktad denbetalning skall måsteFör att en anses
betalningen. eller hon kani direkt samband med Hansin vilja detta t.ex.om

förunderhållsbidraget vissinbetalningskortet ha betalningenangett att enavser
månad.

underhållsbidrag kantill löpandeGenom rikta betalning attatt enavseen
betalningenunderhållsskulder undvikaobetaldabidragsansvarig med äldre, att

fördel den kortamedvetet försöka draden äldsta skulden ochavräknas på av
för fordringarfem gällerpreskriptionstiden tidigare och årtre somnumera --

betalningarmeningar i fråganhar dock deladeunderhållsbidrag. Det råttpå om
underhållsbidrag kan riktas.av

riktade be-Härefter diskuterasför gällandedet följande redogörsI rätt. om
underhållsbidrag bör tillåtas.talningar av

till flera barn.underhållsbidrag Närskyldig betalakanEn attvaraperson
fall det beloppbidragsansvarige i dessakan denbidragsförskott lämnas attange

möjlighetvisst barn. Dennatill försäkringskassaneller hon betalarhan ettavser
underhållsbidragetdiskussion här.till När ärbetalningen intetasatt styra upp

försäkringskassanbidragsförskottet kanöverstigerfastställt till beloppett som
underhållsbidraget. Iöverskjutandefullmakt detmed stöd kräva ävenav

han eller honbidragsansvarige det beloppdessa fall kan den att somange



459underhållsbidragbetalningarRiktade av

möjlighetheller dennaIntefordran.kassansellerantingen barnetsbetalar avser
här.betalningen tasatt styra upp

Gällande rätt223.2

betalasunderhållsbidragskallstycket FB§ första7i kap.huvudregeln 7Enligt
äldre,förskulddelbetalning närSkerkalendermånad.förförskott eni en

i förstabetalningenfråganuppståruppkommitunderhållsbidrag harobetalda om
skuldmånadvilkenoch påtidförflutenförskuldenavräknas påskallhand

månaden.aktuelladenförunderhållsbidragetlöpandedetpåeller
idockkanDetbetalningar.frivilligahär ärdiskuterasbetalningarDe som

ellerbarngällervad när ettintresse ensammanhang attdetta somsevara av
exeku-tvångsvis,fordransingällandebetalt görfårinteförsäkringskassa som

hurbestämmelserochinförselvanligendå omskerVerkställighettivt. genom
fårInförseli UB.finnsavräknasochfördelasskallfalli dessabeloppinnehållet

underhållsbidragobetaldaförutomförskeomständighetervissaunder --
UB.§5kap.15underhållsbidraglöpande

delbetalningavräknasinförsel somunderhållsbidraget enutNär tas genom
beloppdethand påi förstafordranunderhållsberättigadsvissin påflyter en

§15kap.införsel 15fortfarande kanoch uttaslängst genomstått ute somsom
inte göras.riktningnågonfall kandessaUB. Istycketfjärde

i650 krtillfastställtbarnför ärunderhållsbidragetlöpande ettExempel: Det
underhållsskulderinförselbaradessutomharbidragsansvarigemånaden. Den

införselinnehålls900 krbeloppOm600 kr. genom1tid påförfluten ettför om
löpandedetinte påoch600 krskulden 1äldredenbelopp pådettaavräknas om

blirfordranuteståendeBarnetsmånaden.aktuelladenförunderhållsbidraget
350 kr.l6509006001alltså +-

i dettagitsinteharavräkningsordningengällervad uppsakiändringarNågra
prop.framlagtharregeringenlöneexekutionreformeradtillförslag som

249.1994/95
införselvid näravräkningsordningtillämpar somFörsäkringskassorna samma

Enligtriktats.intebetalningenåtminstone närfrivillig väg,sker påbetalningen
verk-förföreskriftermed1985:1RFFSkungörelsestycket RFV:sförsta§4

frivilliganämligenavräknasochfördelasSBALochFBFLBFL,ställigheten av
sättpåförsäkringskassatill allmänunderhållsbidrag sammainbetalningar av

måstekungörelseniHänvisningenAnmärkning:införsel.vidföreskrivssom
AvrälmingUB.styckenafjärdetredje och§15kap.15igenrättel avsenumera

tordeBestämmelsenskulden.äldstadenalltsåskerbetalningfrivilligaav en
tillbetalningsinriktatbidragsansvarigedenfalletomfatta detinteemellertid att

UnderhållAgell, A.,bl.a.period sevissförbidragsskyldigheten enatt avse
156.1988,uppl.make, 4:eochtill barn s.
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Det får klarlagt underhållsbidragsansvarignumera attanses har rätten att
rikta sina frivilliga betalningar underhållsbidrag till bidragsskyldig-av att avse
heten för viss tid. Grunden för detta synsätt återfinns i 9en kap. 5 § HB, enligt
vilken bestämmelse gäldenär, har flera skulder tillen borgenär, isom samma
vissa fall destinerarätt betalningatt till viss skuld.ges en en

Frågan har dock varit omdiskuterad och efter rättsfall från Försäkrings-ett
FÖDöverdomstolen 1987:44 och från HD NJA 1988ett 205 rekommen-s.

derade RFV i sina allmänna råd försäkringskassan inte skulleatt godta riktade
inbetalningar till tid där tvist betalningsskyldigheten inte förelåg Allmännaom
råd 1991:3 41 och 42.s.

FÖDI rättsfallet 1987:44 farm Försäkringsöverdomstolen bidragsansva-att en
rig inte hade rätt rikta sina betalningar tillatt viss månad. Frivilligaatt avse en
betalningar ansågs alltid böra avräknas den äldsta skulden.

I rättsfallet NJA 1988 205 accepterade HD bidragsansvarig hars. att rätten
rikta betalningar i enlighetatt med den princip kommit till uttryck i 9 kap.som

5 § HB. En fråga har dock varit det legat någon begränsning i domstolensom
hänvisning till underhållsfordringen föratt förfluten tid tvistig. Den tvek-var
samhet den innebördennärmare skrivningenom upphov till har fåttsom gett
stöd referatrubriken, i vilken försäkringskassaav inteatt har haanges ansetts
rätt avräkna bidragsansvarigsatt löpande betalning bidragen på tvistigav en
fordran honom avseende underhållsbidragmot för förfluten tid. Hur avgörandet
skall tolkas har diskuterats Torkel Gregow SvJT 1992 7 och 8, Andersav s.
Agell a.a. 155 och Lars Bejstam Bidragsförskott, 1994,s. 329 och 330.s.

Frågan har fått sin lösning. I dom den oktober7numera 1994 besluten nrSÖ Ö220 i mål 174/94 har HD nämligennr prövat bidragsan-nytt om en
svarig förälder har rätt bestämma beloppatt betalas skall avräknas påom som
löpande bidrag eller äldrepå underhållsbidragsskulder. Frågan besvarades
jakande och detta fordringen i dettatrots mål inteatt tvistig.var

De det här bedöms motstridiga avgörandenasom HD och Försäkrings-- av-
överdomstolen aktualiserar gränsen mellan de allmänna domstolarnas och
förvaltningsdomstolarnas kompetensområde i frågor bidragsförskott ochom
underhållsbidrag. Frågor eftergift fordran på bidragsansvarigstatensom av en
enligt 18 § BFL faller under försäkringskassorna med möjlighet överklagaatt
till länsrätt, kammarrätt och sista instans Försäkringsöverdomstolen.som- -
Frågor underhållsbidrag hör däremot till de allmännaom domstolarnas tings-
rätterna, hovrätterna och sista instans HD kompetensområde, ävensom- om-

underhållsfordran har övergått till grunden bidragsförskottstaten attav
lämnats. Vid indrivning underhållsfordran utgör underhållsavtal ochav en
allmän domstols dom exekutionstitlar. Invändning betalningsskyldighetenatt
fullgjorts får i utsökningsmålet.avgörasytterst Denna fråga hör till kronofogde-
myndigheternas och, efter överklagande, de allmänna domstolarnas kompe-
tensområde.
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mellankonkurrensenföljande158och157a.a.Agell uttalarAnders oms.
1988.avgörande åroch HD:savgörandeFörsäkringsöverdomstolens

bidragsför-18 §enligteftergiftmålförsäkringsöverdomstolen iAtt om
innebärbetalning,avräkningfrågantillställningtagitskottslagen avom

positionvilkenfastställtdomstolen stateninte änbesett attnärmare mera
underhålls-denskall intaunderhållsfordringen gentemotförborgenärsom

NJAavgörandedomstolensbli högstadärförmåsteslutsatsskyldige. En att
ochdomdiskuteradeförsäkringsöverdomstolens2051988 över ovantars.

avräkningfråganeftersomprejudikatsverkan, avsaknardenna omatt
dom-de allmännaochkronofogdemyndigheternastillhörbetalning ytterst

kompetensområde.stolarnas

rikta be-förälder harbidragsansvarig rätt attinnebärgällande rättAtt att en
försäk-ocksådagimånad godtasvisstillunderhållsbidrag avtalningar enav

1994:194.Informerar, ImRFVringskassorna

gällandetill rättBakgrunden22.3.3

ovarmämndai RFV:sintagenfinnsi dagavräkningsbestämmelseDen som
15 kap.enligtinförselvidgällervadtillframgåtthänvisarkungörelse somsom

1968:621införsellagenfrånförts överiBestämmelsen UB§ UB.15 som --
1964:57 Ut-SOUbetänkandetiLagberedningenfrånförslagpåbygger ett

III.sökningsrätt
införsel i1917:380lagengällandeinförsellag av-1968 års omföreDen

del-hurbestämmelseinte någoninnehölllivräntaoch enpension omlöning,
avräknas.skullefordranunderhållsberättigadsvissinflötbetalning ensom

handinförsel i förstauttagitsbeloppregelmässigthänfördespraxis genomI som
innehållits änden månunderhållsbidrag. I sommånadenslöpandeden meratill

dettaha räknatallmänhetitordebidraglöpandebetalningförgick manav
principerSammabidragsposten.införselbara synesäldstadenbetalning påsom

underhållsbidragsansvari-från denbetalningarfrivilligavidtillämpatshaockså
prop.tidavsågbelopperlagtuttryckligen armanattdenne angettinteomge,

1968:130157och1551964:57 samtSOU46, prop.och451964:70 s.s.
135.s.

dentillförhållandeiändringendenLagberedningenföreslogbetänkandesittI
detavräknasskullehandi förstadelbetalningordningendåvarande att en

införsel.kundealltjämtoch uttaslängst genomståttbelopp utesom
bidragsberättigadesdenochbidragsansvarigesdenmellanavvägningenI

följande.beredningenanfördeintressen

föredraga,avgjort attdetsynpunkt är attunderhållsberättigadesdenUr
bidrags-införselbaraoguldna, ännuäldstapå denavräknasinflytervad som
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och eventuellt överskottposten den därnäst äldsta Någonposten 0.s.v.
preskription införselmöjligheten behöver då överhuvud icke inträda,av om
införsel inbringar åtminstone så mycket det löpande bidrag-motsom svarar

En sådan avräkningsmetodet. förefaller också naturlig och kan redanmest
för närvarande Hinderuppnås. torde nämligen icke föreligga för den under-
hållsberättigade begränsa sin ansökan införselatt till omfatta endastattom
det vid ansökningstillfället utestående beloppet och sedan successivtatt
inkomma med på motsvarande begränsadesätt ansökningar. Här-nya,
igenom skulle han vinna resultat avräkningsmetodensamma som om vore
den antydda. Att tvinga till sådan böromväg ifrågakomma.nyss Hansen
ansökan bör i stället uppfattas det för honom förmånliga sättet,mest
d.v.s. indrivningenså i första hand skallatt de bidragsposter ståttavse som

längst och hotas preskription.ute Ur den underhållsskyldiges synpunktav
kan sådan ordning för avräkningen icke obillig.en Han kan ickeanses
rimligen ha något befogat anspråk på få avräkna vadanses tvångs-att som
vis hos honom påuttages sätt klart striderett sökandens intresse.motsom

Lagberedningen konstaterade ändring avräkningsmetodenatt vid införselen av
i enlighet med vad beredningen hade föreslagit torde få återverkan frågan,på
hur frivillig delbetalning skulle avräknas. Det naturligaen enligt be-syntes,
redningen, delbetalningnär skettatt någotvara man, utan atten sagts om
beloppets avräkning, i allmänhet frånutgår avsikten varitatt avräk-att samma
ningsmetod skulle komma till användning vid införsel SOU 1964:67som s.
157 och 158.

Lagberedningens förslag tillstyrktes remissinstanserna.av
I propositionen med förslag till införsellag prop. 1968:130 uttaladem.m.

departementschefen den underhållsbidragsansvariges intressenatt i förevarande
sammanhang måste tillbakastå för den underhållsberättigades. Det framhölls
emellertid reformen kundeatt också för den bidragsansvarigevara gynnsam
på så sätt det belopp skall innehållasatt lönenpå i vissa fall borde kunnasom
sättas lägre än den minskade preskriptionsrisken prop. 1968: 130annars genom

135 och 136.s.

22.3.4 Tidigare förslag

Ensamförälderkommittén ansåg i sitt betänkande SOU 1983:51 Ensamför-
äldrarna och deras barn den bidragsansvarige fick tillräckligtatt tillgodo-anses
sedd FB:s korta och definitiva preskriptionstid dåav år. All rikt-tresom var
ning inbetalning underhållsbidrag då skuld förelåg bordeav därför, enligtav en
kommittén, förhindras stöd i författning.genom

Ensamförälderkommitténs förslag tillstyrktes remissinstanserna med undan-av
Sverigestag domareförbund och Familjelagssakkunniga.av
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resultatetbefaradeförbundet atteftersomförslagetavstyrkteDomareförbundet
skjutaskulle kommabidragsansvarige att endenblikundepraktikeni att

ochsynpunktsocialönskvärtintevilketsig,framförskuldbörda urständig var
betalning.frivilligstimulerade tillinte

denresultattillfåskulle attförslagetpekade påFamiljelagssakkunniga att
betalaoförmågatids attförråkarhoneller uthanbidragsansvarige, enom

sigframförskulddennarullaskuld, kommer attfårdärförochunderhållet en
sintillåtergåhonellerhantillåtsbetaldskuld ärallförst närsnöboll;ensom

kalendermånad.förförskottiunderhållsbidragbetalaförpliktelseegentliga att
undergodtassakkunnigaenligt dekundebetalningarriktadeförbudEtt mot

detförskottavräknades såsomhandförstaalltid ibetalningförutsättning att
skulden.äldstadendärefterförstochförfallermånadsbelopp närmastsom

lagstiftning.tillledde intedeldennaiförslagEnsamförälderkommitténs
från1986december18denframställningiaktualiserades nyttFrågan en

uppskattadestidenvid denbetalningarriktaderegeringen somtillRFV attom -
överläm-Skrivelsen365/86.GDi lagförbjudasskulleår0004till drygt per - lagförslag.eventuelltförunderhållsbidragskommitté1987 årstillnades

Riks-ocksåuppmärksammadesunderhållsbidrag avbetalningarRiktade av
gransk-genomförda1980-taletmittenidemvid denrevisorer avdagens av

dåuppskattadesbetalningarriktadeAntaletbidragsförskottssystemet.ningen av
år.5002omkringtill per

Försäkringskasseförbun-remissbehandlades.revisorernas rapporterdelEn av
bidragsansvariga attföralltför lättdetremissyttrandesittframhöll i att vardet

under-betalningarsinariktaspel avattpreskriptionsreglerna genomsätta ur
därför§ UB1515 kap.enligtavräkningmenadeFörbundet atthållsbidrag.

RFVskuld.äldstapåskulle görasavräkningdvs.betalningar,allagällaborde
uppfattning.dennadeladeRSVoch

bordedemEnligtuppfattning.dockFamiljelagssakkunniga annanenavvar
föräldrarsinabådamedförbindelsenaturlighakanbarneteftersträvas endet att

stävandennaviktigtDet atttillsammans.levaförmår varintedessaockså när
ansåginte,kundeindrivningsväsende. Detöverambitiöstsaboterades ettinte av

be-övergåendeoförutsedda,medsituationeririktigtsakkunniga, attde vara
rättighetdennes attunderhållsbidragsansvarigedenberövatalningssvårigheter

Återbetalning förunderhåll. upp-enlöpandetill barnetsbidrahandi första
hand. Enandraikommadärförbordemånadertidigareunderskuldkommen

preskriberaskommakan attskuldenförrisken attökardettainvändning att
ärdet tvärtomdemenade attbetydelse, utannågonhaintesakkunnigadeansåg

onödigtvållatillåtasinteochskall utfordringarvärdelösa rensasmeningen att
kostnader.onödigaocharbete
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Överväganden22.3.5

dettaI avsnitt diskuteras den nuvarande möjligheten riktaom frivilligatt en
betalning till viss tid bör finnas kvar. Bör det belopp den bidrags-m.a.o. som
ansvarige betalar avräknas denpå äldsta skulden iäven de fall där han eller hon

betalningenangett att viss månad. En sådan ordningavser skulleen innebära
fördelar för såväl barnet försäkringskassornasom preskription skulleattgenom
motverkas. För det allmänna skulle sådan ordning också innebära admini-en
strativa lättnader.

Att den frivilligt betalar skuld ocksåsom rätt bestämmaen vad betal-attges
ningen är emellertid naturligt och gälleravser också för fordringar i allmänhet
enligt den princip kommit till uttryck i HB. Den betalandessom valrätt kan ses

uttryck för betalningett ärsom att rättshandling, den betalandeen som ger
möjlighet uppställa villkor,att binder den betalningensom Agell,tar emotsom
A., 154. Principen har också sedana.a. länges. tillämpats iäven fråga om
fordringar på underhållsbidrag se avsnitt 22.3.3 även fordringennärsom
övergått till kassan är privaträttsligatt fordring.anse som en

I de fall underhållsbidraget betalas direkt till barnet detär också med hänsyn-till underhållsbidragatt inriktadeär på aktuellt behov lättett förstå denatt att-
bidragsansvarige i första hand önskar betalningen avräknad på det löpande
bidraget.

För inskränkaatt rätten rikta betalningatt bör därför krävas starkaen skälatt
talar härför. Den frågan bör alltså ställas fordringar på underhållsbidragom
skiljer sig från andra fordringar på sådant sätt de börett särbehandlas iatt detta
avseende.

Ett tidigare anförtsargument för förbud riktadesom ett betalningarmot av
underhållsbidrag är detta kanatt sätt dra fördelett ochatt spekuleravara iav
den korta preskriptionstiden. Det har hävdats HB:s bestämmelseratt rikt-om
ning bör bakgrund den allmännamot preskriptionstidenses att tioav är år för
konsumentfordringar dock endast år och preskriptionstidentre fortlöpandeatt
kan förlängas preskriptionsavbrottett medangenom preskriptionstiden för
underhållsfordringar osedvanligtär kort och dessutom i princip absolut.

Enligt utredningens mening har detta inte någonargument större tyngd iens
dag och det förlorar i styrka utredningens förslag förlängd preskrip-om om
tionstid genomförs se kapitel 21. Detta utvecklas närmare nedan.

Att riktade betalningar kan sätt dra fördel fordringarett attvara preskri-attav
beras efter viss tid korrekt.är Detta är emellertid inteen något endastsom
gäller fordringar på underhållsbidrag alla penningfordringar,utan låt attvara
möjligheten för den betalande deuppnå eftersträvadeatt fördelarna beroendeär

preskriptionstidens längd. Den korta preskriptionstidenav inteär heller något
Ävenendast gäller underhållsfordringar.som konsumentfordringart.ex. och

skattefordringar preskriberas efter ganska kort tid tre fem år och därresp.
godtas riktade betalningar.
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förmögenhetsrättsligaallmännagällerdetgodtasbetalningar närriktadeAtt
börbetalningarriktadeavvägningenVidredanharfordringar omsagts. av

ocksåintresseemellertiddet attkanunderhållsbidraggällervad avgodtas vara
t.ex.fordringar närstatligabetalningvid persongäller envadpå avsomse

detbötesskuld tillochskatteskuldellerskatteskulderolikaflerahar enen
allmänna.

råderdetfall dåi debetalningfrivilligvidskall skeavräkninghurFrågan om
ochböteravgifter,allmännaskatter,fordringarallmännamellankonkurrens

oreglerad.huvudsakinärvarandeförviten är
vilkenkronofogdemyndigheterna angetttillinstruktioneri sinaharRSV

finnsInstruktionernabetalning.vidtillämpasskallkrediteringsordning som
KrediteringsordningenHEX-REX.exekutionsväsendetforHandbokisamlade

vidordningtillämparManinflyter.hurberoende påolika enär pengarna
vidochbetalningardestineradeickefrivilligavidochutmätning annanen

mål.införsel i allmänna
bakgrundföljsfrivilligtskatteskuld motbetalargäldenärenfallI de t.ex. en -

önskemålhennesellerhansvalrättgäldenärs omi HBbestämmelsen omav -
1984,Utsökning,ochHEX-REXskuldvisskrediterasskallbetalningenatt

297.s.
framställtmaskinelltanvänderbetalningfrivilligvid ettgäldenärenfalldetI

ikort. Kanläsbartoptisktskuldenangivnadenkrediterasinbetalningskort
skuldvissstorlek läsasbeloppets ut attbetalningfrivilligvidövrigt t.ex.aven

skuld.dennabetalningenkrediterasavsetts,
skallbetalningfrivillighurregleratsidet lagdär av-fallExempel på enett

bötesverkställig-stycketi § forstafinns 4föreliggerfordringarfleraräknas när
fri-vidbeloppinflutetskallbestämmelseEnligt denna1979:189.hetslagen

betal-medavseddafårböterdeavräknas på antasbetalningvillig varasom
för-civilrättsligaförgrundsatsbyggerBestämmelsenningen. somsamma

30.1978/79240prop.§ HB9 kap. 5fast islåshållanden s.
har rättborgenärtillskulder attfleramedgäldenär av-Principen enatt en

alltsåtillämpasvilleller honskuld hanvilkenderabetalning påfrivilligräkna en
ochallmännadet t.ex.tillkommerfordringar enbeträffande avseräven som

31.l978/79:40bötesskuld prop.ellerskatteskuld s.en
medjämförtsärbehandlasskulleunderhållsfordringarskäl förTillräckliga att

omständighetenbedömning. Den attutredningensenligtsaknasfordringarandra
därmedochRFVförmerarbeteadministrativtinnebärbetalningarriktade ett -

bedömning.tillinte någonlederförkostnader annanstaten -
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deAvgiftsbeläggning23 av
förskulderbidragsansvarigas

bidragsförskottutgivna

försäkrings-tillbetalningenmeddröjsmålVidförslag:Utredningens
månad-kommandedenunderhållsbidragdeellerdet avsersomkassan av

försenings-bidragsansvarigedenpåförsmånadsbelopp endebiteraten
förfallodagenefterÄr 30 dagarbetalatintebeloppetkr.150avgift på

kr.150tilluppgårdennaOcksåförseningsavgift.ytterligarepåförs en
bidragsansvarigadeförmåfrämstavgiftsbeläggningen är attmedSyftet

idetinte görändåbetalaförmågasig har att somoch för meni -som
betalningar.sinaskötatidifall inte rätt attvarje -

uppdragUtredningens23.1

hellerIntebidragsförskott.utgivnaförskulderpåintedagiutgårräntaNågon
inflationen.tillförhållandeiskuldenräknas upp

blirdetsåändraskanreglerna attprövaingåruppdrag attutredningens omI
bidrags-förskuldunderhållsbidragsansvarige attden enförförmånligtmindre

förändring nämnssådanuppnåföralternativa vägar attSom enuppstår.förskott
skulduppräkningochskuldbetalningaravgiftsbeläggning endirektiveni aven

studiemedelssystemet.iprinciperefter somsamma
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23.2 Försäkringskassornas krawerksamhet
23.2.1 Kravhandläggningen
Iden mån bidragsförskott fastställt underhållsbidragmotsvarar inträder försäk-
ringskassan intill det belopp länmats i bidragsförskott i barnetssom tillrätt
underhållsbidrag den underhållsbidragsansvarigegentemot 15 § första stycket
BFL. Den bidragsansvarige skall därför, så länge bidragsförskott utgår, till
kassan betala fastställt underhållsbidrag förskottet, allteftersommotsom svarar
underhållsbidraget förfaller till betalning 16 § första stycket BFL.

Försäkringskassornas kravhandläggning sker med hjälp riksomfattandeettav
datasystem administreras RFV. Inbetalningskortsom sänds tillav de bidrags-ut
ansvariga. Genom ADB-system sker inbetalningskontroller. Kontrollerna sker

det förväntademot beloppet, vilket kan det löpande underhållsbidraget,vara
belopp enligt betalningsplan eller belopp harannat inrapporteratssom somförväntat belopp. Visar det sig vid kontrollen ingen inbetalningatt eller fören
liten inbetalning har skett aviseras den bidragsansvariges försäkringskassa via
ADB-systemet. Handläggaren där då ställning tilltar betalningsanmaningom en
skall sändas Inbetalas,ut. detta, inte dettrots återkrävda beloppet, kan indriv-
ning skulden ske via kronofogdemyndigheten.av I betalningsanmaningen upp-
lyses den bidragsansvarige ärendet kan kommaatt överlämnasom till krono-att
fogdemyndigheten för indrivning.

Anledningen till försäkringskassan inteatt sänder betalningsanmaningut en
kan betalningsöverenskommelseattvara träffatsen mellan den bidragsansvarige
och kassan.

Gången i vanligt ärendeett på följandeut sätt.ser
Omkring den 18:e viss månad: Det bidragsförskotten den följandesom avser

månaden betalas och inbetalningskortut avseende det förskotterade beloppet
sänds till den bidragsansvarige. På aviseringen betalning skallatt görasanges

den sista i månaden.senast Det maskinellt framställda inbetalningskortet består
dels upplysningsdel, dels inbetalnings-/gireringsdel.av en Bidragsför-av en
skotten kan fr.o.m. den 1 januari 1996 komma betalas den 27att i varjeut
månad. I dag sker utbetalningen den 20 i varje månad; 1994/952100prop.
bilaga6.

Den 8:e-l0:e i månaden efter: Inbetalningskontroll görs.
Omkring den 18:e: En betalningsanmaning skickas Där försäk-ut. attanges

ringskassan inte fått det belopp den bidragsansvarige skulle hasom betalat
under förra månaden. Vidare detta belopp skallatt betalasanges samtidigt med

underhållsbidragetatt för den följande månaden det debiterade månadsbelopp-
et betalas.

I vissa ärenden kan krawerksamhet framstå verkningslös eller felaktig.som
Det kan fallett.ex. den bidragsansvarigevara uppenbarligenom helt saknar be-
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dessalåterförsäkringskassornarekommenderarRFV atttalningsförmåga.
s.k.sådanaVid1991:3.rådAllmännabevakasdesamtidigtvilaärenden som

sändasskallinteinbetalningskort utantingenväljakan kassan attvilande krav
inbetalnings-omfattasskallintesändsinbetalningskort avutdeeller att som

kontrollen.
underhållsbidragetinte närsändsbetalningsanmaningar utochInbetalningskort

införsel.tas ut genom
bidragsansvarigatillsändsbetalningsanmaningar somutochInbetalningskort

utomnordiskagällerVadländerna.nordiskaövrigadeochSverigeibosattaär
förtrycktaoch någrautsträckningimanuellt störrekravhanteringenskötsländer

användakanbidragsansvariga intedeeftersomskickas inteinbetalningskort ut
dem.sig av

kravverksamhetensiffrorNågra23.2.2 om

1993skickade år utFörsäkringskassorna

ochinbetalningskort000970- underhållsbidragsansvariga.till debetalningsanmaningar00052-
inbetalnings-inteomfattadesinbetalningskortenutsända avde000130 av

kontrollen.
detminstinbetalningtillleddeinbetalningskortenutsända avde000630 av

intebeloppförväntatdärinbetalningskort000340deAvbeloppet.förväntade
stycken.000290alls påinbetalningnågonintegjordesinflöt

inbe-utskriftförspärradebidragsansvariga946 av41994månadjunil var
Infor-RFVregistreradebetalningsplaner24029detfannsochtalningskort

1994:29.Is-MStatistikmeddelandemerar,
RFVochförsäkringskassornahoskravverksamhetenförkostnadentotalaDen

lokal-löner,inkluderarbeloppårligen. Dettakrmiljoner170i dagligger
administrations-personaladministration,ledning,ADB-kostnader,kostnader,

personalen.förkompetensutvecklingochservice

kronofogdemyndigheternavidAvgifter23.2.3

hosförfarandetförkostnaderförersättning statensutsökningsmålI uttas
förrättningskostnader.kronofogdemyndigheten

Som21.kapitelilämnatsharutsökningsavgifternaförredogörelsekortEn
indrivningförformenvanligastevid den avgrundavgiftendärframgår är

ochbidragsansvarigvarjeförkr500införselunderhållsbidragfordringar på --
handläggsinförsel motmålenskiltnågotkalenderårpåbörjat omvarjeför som
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honom eller henne. Kostnaden hos den bidragsansvarige.tas ut Kassan eller
barnet inte för förrättningskostnaderna i dessaansvarar mål.

23.3 Skäl för införa någon formatt av

ekonomisk sanktion

Underlåtenhet i vederbörli ordningatt återbetala förskotterade underhållsbidragg
till försäkringskassan medför för närvarande inte några ekonomiska olägenheter
för den bidragsansvarige. Detta leder i praktiken till denne kan låta dessaatt
krav komma i sista hand. Underlåtenhet betala andra fordringar lederatt regel-
mässigt till kostnader i formextra ränta eller avgifter och i vissa fall tillav
motåtgärder såsom avstängning el-t.ex. och vattentillförsel eller telefon.av

Man kan alltså konstatera de bidragsansvarigaatt bidragsförskotts-genom
förutom bl.a. vissasystemet servicefördelar i form inbetalningsavierav m.m.

erbjuds utomordentligt förmånlig kredit.en-
Om det mindregör förmånligt för de underhållsbidragsansvarigaman haatt

skulder till bidragsförskottssystemet detär troligt deras benägenhet betalaatt att
sina skulder för förskotterade underhållsbidrag skulle öka och skuldsättningen
till det allmänna därigenom minska. Ett avgifts- eller räntesystem skulle alltså
kunna fungera påtryckningsmedel för förmåett de bidragsansvarigasom att att
betala i tid.

I de fall där dröjsmål med återbetalningen ändå uppkommer skulle avgiften/-
deträntan allmänna en viss ersättning för de kravkostnaderge och ränteför-

luster betalningsförsummelsen leder till. Det allmänna fårsom i dag bäraensam
dels räntekostnader förpå återbetalda underhållsbidrag,sent dels kostnader för
själva återkravsverksamheten.

Statsfinansiella skäl talar således för uppstramning.en

23.4 Tidigare förslag och synpunkter
Ensamförälderkommittén i sitt betänkade SOU 1983:51tog Ensamföräldrarna
och deras barn frågan införandet avgifter i bidragsförskottssystemet.upp om av

Kommittén lade dock inte fram något genomarbetat förslag till avgiftssystem
föreslog frågan skulleutan övervägasatt ytterligare.

Flera de remissinstanser yttrade sig betänkandetöverav positiva tillsom var
införandet någon form avgifter för de bidragsansvariga iav sambandav med
återkrav förskotterade underhållsbidrag. Några instanserav emellertidvar
negativa. De instanser negativa framhöll bl.a. frågan barnssom var att om
försörjning samhällsangelägenhet och avgiftsbeläggning därförvar inteen att
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ytterli-underhållsbidragsproblematikeniinslagetfiskaladetskeborde attsamt
attityd-negativaåtföljandemedavgiftsbeläggningvidförstärkasskulle engare

bidragsansvariga.dehosförändringar
medanavgifternågraförespråkadepositivaremissinstanserBland de varsom

logisk.skuldenräntebeläggning meravaransågandra avatt en
Riks-ocksåbidragsförskottssystemet togs upp avinomavgifterochRäntor

gjordedebidragsförskottssystemetgranskning somvid denrevisorerdagens av
föravgiftermeddelsdiskuterade systemettRevisorerna1980-talet.i mitten av

underhållsbidrags-detillbetalningsanmaningarochpåminnelseraviseringar,
dröjsmålsränta.medbidragsskuldenbeläggadelsansvariga, att

lösningarna.diskuteradetill depositivasigställderemissinstanserFlertalet
ocksåhinderprincipiella attmotförelåg någraintedetansågSocialstyrelsen att

Styrelsenmed ränta.beladesskulderandramedlikhetiunderhållsskulder -- kundeunderhållinbetalningenmedarbetekassornas avintedäremotansåg att
styrelsenenligtförsörjning sam-barns enfråganavgift; varmedbeläggas om

arbeteförsäkringskassornasochsocialtjänstenmedhällsangelägenhetjämförbar
andravissaochFörsäkringskasseförbundetavgiftsbelagt.intedärförborde vara

räntebeläggningtilltveksammaavgiftertillpositiva enremissinstanser menvar
administrera.krångligbliskulle attsådanbefarade atteftersom enman

reglernaiändringartillförslagvissaframregeringenlade1986/87:35l prop.
konkretnågotlämnaförUnderlagunderhållsbidrag. attochbidragsförskottom

iuttaladesställetIfinnas.inteansågseller räntesystemavgifts-förslag ettom
fråganutredauppdragiRFV att uravsågregeringen attpropositionen geatt

förslag.lämnaochaspekterolika att
ellerränte-fråganutredauppdragregeringens omatt1986fick årRFV

bidragsförskott.utgivnaförskulderavgiftsbeläggning av
utreddearbetsgruppdendiskuterar1987:6 somAnserRFVI rapporten

lösningar.alternativaolikaverketfrågan inom
deaviseringsavgift påinförasskulledetföreslog enattUtredningsgruppen

Även betalnings-bidragsansvariga.tillställs deregelbundetinbetalningskort som
Genomaviseringsavgift.medbeläggasförslaget,enligtborde, enanmaningar

förskapasincitamentskullehögrebetalningsanmaningen ettavgiftensättaatt
tid.iunderhållsbidragenbetalabidragsansvarigade att

någotaviseringsavgiftermed envari systemframhölls att ettrapportenDet
detpåpekadesmöjligenskulleaviseringsavgifterEnbartlösning.ofullständig -
tilldirektbetalaskullehonellerhantvekabidragsansvarigfå att omkunna en- in-någotutgjorde knappastbidragsförskottssystemeti meneller gåbarnet

lämna systemet.ellerskuldenbetalacitament att av
innebarlösning attlångsiktig enockså somredovisades meraI enrapporten

Dennainföras.skulleskulduppräkningadministrationsavgift ochkombination av
den störstaochsyftetsvaradebäst gavmot somdenansågslösning somvara

effekten.ekonomiska
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23.5 Norge
I Norge krävs det allmännas fordran avseende förskotterade underh. .lrag

Trygdeetatens Innkrevingssentral TI.av
Ett avgiftssystem har införts från och med år 1994.
TI tillställer de bidragsansvariga inbetalningskort. Vid dröjsmål med betal-

ningen skickas påminnelse Påminnelseavgiftenut. liggeren på 158 norska kr
1/3 rettsgebyr. Betalar den bidragsansvarige inte efter den första påminnelsen

skickas efter omkring till fyra veckortre ytterligare påminnelse Dennaut.en
belagdär med avgift 237 norska kr l/2 rettsgebyr.en om

Att avgiftssystem valts iett stället för med ränta berorett bl.a.system på att
avgiftssystem bedömtsett ADB-mässigt enklare administrera.vara att

överväganden23.6 och förslag
23.6.1 Utgångspunkter för reformen

Den kritik har riktats den nuvarandesom mot ordningen gäller främst att
dröjsmål med återbetala förskotteradeatt belopp inte leder till några ekonomis-
ka sanktioner för den bidragsansvarige. I stället för främja betalningatt en
förfallodagen kan dagens ordning erbjuda kostnadsfriatt kreditgenom en- -något tillspetsat sägas till betalningsdröjsmål.uppmuntra

Syftet med införa avgifter elleratt räntebeläggning inom bidragsförskottssyste-
bör, enligt utredningensmet mening, attvara

förmå de bidragsansvariga har förmåga till det betala återkrävtsom att-
belopp i tid,

den bidragsansvarige intresserad betala snabbt efteratt även förfallo-av-
dagen och
i de fall där dröjsmål ändå uppkommer, lägga del de kostnader- en av som
uppkommer till följd betalningsförsummelserna på de försumliga.av

Ett avgifts- eller räntesystem bör vidare utformas så det blir administrativtatt
lätthanterligt och inte alltför resurskrävande. Systemet bör givetvis också kon-

så det lättstrueras är förstå föratt såväl enskildaatt myndigheter.som
Ett avgifts- eller räntesystem kan naturligtvis också utformas så detatt om-

fattar alla bidragsansvariga föremålär för återkrav, dvs. också de bidrags-som
ansvariga sköter sina återbetalningar. Att utarbetasom förslag till sådantett ett

ingår dock inte isystem utredningens uppdrag.
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lösningarOlika23.6.2

Avgifter23.6.2.1

Uppläggningsavgift

avgift låntagarenoftalångivarenbeviljaslånmed utsambandI tar avatt ett en
användsuppläggningsavgifterSådana s.k.administrativa kostnader.för sina av
med bevilj-sambandiCSNkreditinstitut, ävenandrabanker och t.ex.avmen

1973:349.studiestödslagen;2 §9 kap.studielånande cav
demlåneverksamhet. Detta görmedförknippadeUppläggningsavgifter är

tveksamtvidarebidragsförskottssammanhang. Det är attianvändbaramindre
beviljan-verksamhetuppläggningsavgift förbetalabidragsansvarigelåta den en

kangradlika högi minstbarnet/boförälderni vilkenbidragsförskottde av
Även Avgiftenlösning.dennaanförasskäl kanandraintresse. mothasägas ett

till detåterbetalningenlöpandedenskötaincitamentexempelvis inget attutgör
ordning.vederbörligallmänna i

anförda intetill dethänsynmeduppläggningsavgifter kanmedEtt system
förordas här.

påminnelseavgiftAviseringsavgift och

privat krav-offentlig ochbåde ivanligapåminnelseavgifter ärochAviserings-
verksamhet.

påminnelse-ochexpeditionsavgifterordning medsiganvänderCSN enav
studiestödslagen§kap. 1studielån 8återbetalningsamband mediavgifter av

återbetalningsskyldiga1973:418. Destudiestödsförordningen;§loch 8 kap.
studielån.återbetalningavseendeårinbetalningskortfyrafår normalt avper

medoch årkr. Från18avgiftmedbelagdtidigareaviseringVarje omenvar
avgiftenochaviseringendirektafrån denfrikopplatsaviseringsavgiften1994 har

93. Den1992/93:100, bilagaexpeditionsavgift prop.benämns s.numera
betalning-fastBeloppet är72 kr.till oavsettexpeditionsavgiften uppgårårliga

inombetalaråterbetalningsskyldige inteOm denstorlek.skuldensellerens
Om120 kr.Påminnelseavgiften ärpåminnelsesändstidföreskriven ut.en

ytterligaresändspåminnelsenförstaefter deninflyterbetalning inte ennågon
Även 120 kr.avgiftmedbelagddenna ärpåminnelse omut. en

l989:41 TV-i lagenåterfinnsavgiftsbeläggningexempel påEtt omannat
avgiftsskyl-skall dentidföreskriveninombetalasTV-avgift inteOmavgift. en

viss tid. Förbetala inomuppmaningmedpåminnelse attdige tillsändas enen
påminnelse-tid betalainomavgiftsskyldigeskall denpåminnelsen ensamma

1994.50 kr årföreskriverregeringenmed beloppavgift som
borgenärensskyldighet ersättagäldenärsbestämmelser attAllmänna om en

betalningerläggagäldenärenförmåtillsyftar attåtgärderkostnader för attsom
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för förfallen skuld finns i lagen 1981:739 ersättning för inkassokost-en om
nader Lagen reglerar endast ersättningsskyldigheten för åtgärderm.m. som
vidtas med avseende förfallenpå skuld, dvs. efter det förfallodagen haratten
inträtt. Kostnader för faktureringar, aviseringar eller påminnelser föregörssom

fordrans förfallodag omfattas alltså inte lagen.en av
Enligt nämnda lag gäldenär skyldigär ersättning för skriftlig be-att utgeen

talningspåminnelse rörande skulden, avtal därom har träffats isenastom sam-
band med skuldens uppkomst. Ersättning för betalningspåminnelser medutgår
högst 45 kr. Gäldenären vidare enligt lagenär skyldig förersättningatt utge
bl.a. krav rörande skulden, kravbrev utformat på visst har läm-sättett ettom

elleröver till gäldenären.sänts Ersättning för sådant kravnats medutgår högst
140 kr.

fördelEn med här diskuterade avgifter de relativtär är lätthanterliga ochatt
enkla förstå.att

En aviseringsavgift skulle drabba alla bidragsansvariga krävs förskotte-påsom
rade underhållsbidrag, de sköter sinaäven återbetalningar till det allmännasom
samtidigt den inte något incitamentutgör betala debiterade underhålls-attsom
bidrag i tid till det allmänna. Att föreslå sådan avgift faller utanför utred-en
ningens uppdrag.

Administrationsavgij

En lösning låta försäkringskassorna/RFVär ersättning för sinaattannan ta ut
administrativa kostnader för återkravsverksamheten i form administra-av en
tionsavgift.

Avgiften kan med fast belopp eller knytas till exempelvis storlekentas ut ett
debiterat underhållsbidrag. Avgiften kan fastställas på års- eller månadsbasis.av

Med administrationsavgift skulle det inte ha någon betydelse huruvida denen
bidragsansvarige betalar i tid eller inte. Avgiften skulle också frikoppladvara
från den direkta aviseringen. skulleDet alltså inte ha betydelsenågon om
inbetalningskort sänds i det enskilda fallet eller inte. En avgiftut ärsom
kopplad till den direkta aviseringen kan kräva viss reglering aviseringnärav
skall ske detta slipper administrationsavgift införs. Den bidrags-man om en-
ansvarige får i denna lösning betala för med i bidragsförskottssystemet.att vara

Eftersom den drabbar alla bidragsansvariga debiteras underhållsbidragsom
såväl de betalar i vederbörlig ordning de betalningsförsumligasom som
kommer den träffa vidare bidragsansvariga den utredningenatt änen grupp av
här riktar sig Den inte hellerutgör incitamentnågot för bidragsansvari-demot.

sköta återbetalningen till det allmänna i tid.attga
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skulduppkommenunder åretAvgift på

uppkommit underskuldavgift denläggalösningYtterligare är att somenen
under åretbidragsansvarigadrabba deendastavgift skullesådanåret. En som

relation tilliAvgiften kan sättasskuldbelopp.sittökatskuld ellerådragit sig en
uppkommit.skulddenstorleken somav

bidragsansvarigas intressefrämja deslag kandettaavgiftssystemEtt antasav
förfallodageninteunderhållsbidrag änförskotterade senaståterbetala omatt

årsskiftet.vidåtminstonedärefter såeller senastsnarast

betalningsförseningarvidDröjsmålsavgifi

58 §uppbördssammanhangiförekommerbetalningsdröjsmålvidAvgifter .a.
längdenberoendestegvis påökar därAvgiften1953:272.uppbördslagen; av

avgiftsbe-ellerskatte-avgift tvåbetalningsdröjsmålet. En utprocent tas
för-då beloppetmånaddenföre utgångentidbetalas iintelopp avmensom

månadenunderbetalasbeloppförfallomånaden. Förfaller betalningtill som
underBetalningar görsfyraavgiftenförfallomånaden är procent.efter som

dröjsmålsavgift påpåförsförfallomånaden procent.eftermånadenandra sexen
ytterli-påbörjadvarjeprocentenhet förmeddröjsmålsavgiftenDärefter ökar en

fullgörs.intebetalningsskyldighetenmånadgare som
flerahöjs iskattesammanhangiavgiftendärkonstruktionGenom somen --

avgiftendelsuppnårbetalningenförtidpunkten atttillmed hänsyn mansteg
efter detbetalningtill ävenstimulerarlängd och alltsådröjsmåletskopplas till

betalningtillstimuleraravgiftendels senastharförfallodagen attpasserats,att
förfallodagen.på

Skulduppräkning23.6.2.2

studiemedelsskulderindexuppräknings.k.verksamheti sinanvänderCSN av
vidsaldoingåendekonstruerad så1989. Denna är attföre åravser lån tagna
detvarefterunder åretgjortsinbetalningarmed deminskasbörjanårets som

inflation-medlikaregleringstal ärmedräknasresterande beloppet ett somupp
1993Under åruppräkningtal.bestämtregeringenvisstdock högst ett aven,

beloppetframräknadesålundaprocent. Det4,83medskuldenräknades upp
inteSkulduppräkningen ärnästkommande året.for detskuldingående av-utgör
tidigareårlig Denbetalas ränta.skall1988efter årdragsgill. För lån tagna en

ienskildeför denutfalletinnebar statenskulduppräkningenanvända att resp.
betydandemedfördeblev. Dettainflationenhurberoddehög grad storav

räntebeläggningenGenomstuderande.generationerolikaorättvisor mellan
skuldsätt-förkostnadernafår bäraprincipividare låntagarnauppnår attman

fullt ut.ningen
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För skulder på underhållsbidrag skulle metoden följandepå sätt.utse

preskriberad skuld vid årets början 10 000
Under året debiterat underhållsbidrag 8 000
Under året gjorda inbetalningar 4 000

Saldo 14 000

Skulduppräkning med 3 % 14 420

I exemplet har skulduppräkningen gjorts på årsbasis, det är naturligtvismen
fullt möjligt göra uppräkningen halvårsvis.att t.ex.

En skulduppräkning skulle träffar alla bidragsansvariga i bidragsförskottssys-
har skuld.temet som en

Eftersom uppräkningen inte direktär kopplad till dröjsmålets längd denutgör
mindre effektivt påtryckningsmedel förett den bidragsansvarige betalaatt att

i tid eller efter förfallodagen. Genom samlasnarast sigpå skulder för för-att
skotterade bidrag under året och återbetala hela det upplupna skuldbeloppet i
slutet året kan den bidragsansvarige alltjämt skaffa sig billig kredit.av Enen
skulduppräkning kan emellertid stimulera till snabbare återbetalningantas änen
i dag. Uppräkningen kan också utgöra incitament för den bidragsansvarigeett

betala gamla skulder.att av
Skulduppräkning alltsåär något trubbigt instrumentett tordemen vara en

enklare ordning dröjsmålsräntaän eftersom vid skulduppräkningenen man
endast använder sig två mätpunkter, fasta.är Delbetalningar och ökadav som
skuldsättning under mellanperioden beaktas inte. I med dröjsmåls-ett system

följerränta varje förändring i skulden.man
En skulduppräkning torde också enkel hantera administrativt.attvara
Uppräkningen kan ske med fast procenttal eller knytas tillett exempelvis för-

ändringar i basbeloppet eller till index.annat

23.6.2.3 Räntor

Ränta delsär avkastningen penningbelopp eller det pris tillett vilket beloppetav
tillhandahålls lån, dels påföljd vid försenad betalning. I det förra falletsom en
talar avkastningsränta och i det dröjsmålsränta.man om senare om

Avkastningsränta förknippadär med lånas och förefalleratt därförutpengar
inte någon lämplig lösning för bidragsförskottssystemet. Dröjsmålsräntavara

bättrestämmer överens med den aktuella situationen. Dröjsmålsräntan fungerar
påtryckningsmedel betalningsskyldigett gäldenärensom betala ochen att

ersättning för den förlust betalningsmottagaren borgenärensom lidersom
inte betalt i tid.attgenom

De grundläggande bestämmelserna räntebeläggning vid betalningsdröjsmålom
finns i räntelagen 1975:635 och i förordningen 1993:1138 hanteringom av
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fordringar.statliga
förmögenhetsrättensinompenningfordringartillämpligRäntelagen är om-

frittprincip stårdet iinnebärdispositiv. Detråde. attLagen är parternaatt
i föreskrivna.den lagendröjsmålsränta änhögrekomma överens t.ex.om en

föreskrivet.särskiltinte heller i den mån ärLagen gäller annat
fordringarochförfallodagmed bestämdfordringarskiljer mellanLagen utan

bestämd förfallodag.
Är förfallodagen.fråndröjsmålsräntabestämd i förväg utgårförfallodag

månadinfallerdagfrån dendröjsmålsräntafordringar utgårFör andra ensom
framställt krav påräkning eller på sättefter hardet borgenären avsänt annatatt

samti-dock borgenärenförutsättning ärbetalning belopp;bestämt attett enav
betalamedför skyldighetbetalaunderlåtenhetdigt kravetmed attattangett att

ränta.
fast-RiksbankendeträntefotmedDröjsmålsränta utgår motsvarar avsomen

procentenheter. Harmed tillägg åttadiskontotvarje gällandevid tidställda av
fortsätta utgåskallförfallodagen, räntaföreskulden redanlöpt med attränta

denräntefot lägre änskulle dennatidigare,räntefotenligt varamensomsamma
dröjsmålsräntanslegalahöjas till denskalllegala dröjsmålsräntan, så räntan

nivå.
inompenningfordringartillämplig endast påräntelagenSom redan ärsagts
tordebestämmelserräntelagenstillämpningförmögenhetsrätten. analogEn av

96.1975:102familjerätten prop.inomdock möjlig t.ex. s.vara
inteunderhållsbidragförordnandedomstols räntaellerAvtal somom

tid skall kunnasällsynt. För räntapraktiken mycketi tas utbetalas i är atträtt
exekutionstiteln.ifastställdvid förpliktelsenindrivning måste vara

fordringartillämpasfordringarhantering statligaFörordningen somavom
indrivning1993:891omfattas lageninteochtillhar rätt avstaten omavsom

fordringarpådröjsmålsräntaförordningen skallEnligtfordringar. tas utstatliga
ellersärskilda skäl detfinnsdet intei tid,inte betalas motoch rättlån omsom

huvudregelskallDröjsmålsräntalånebestämmelserna.följernågot somannat av
räntelagen.enligttas ut

i RFV:srevisorersRiksdagens rapportSåväl i remissvaren över rapporter som
krånglig ad-bliunderhållsskulder kanräntebeläggning attframhålls att aven

ministrera.

23 .6.3 Förslag

betalningsovilligabidragsansvariga ärvill deOm förslaget nåmed somman
första hand:ialternativ övervägasföljandeutredningens mening,bör, enligt

förseningsavgift,a fast
dröjsmålsavgift,b löpande
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c skulduppräkning eller
d dröjsmålsränta.

De alternativen under b-d har den fördelentre de verkar betalningsfrärn-att
jande förfallodagenäven harnär Dessa åtgärder också effektivaärpasserats.
så kostnadensätt för den kredit den bidragsansvarigeatt tagit sig kopplassom
dels till storleken det belopppå inte betalats, dels till betalningsdröjsmåletssom
längd. Samtidigt stimulerar de till betalning förfallodagen.på Eftersomsenast
det frågaär privaträttslig fordran framstår alternativ d detom en mestsom
naturliga. En dröjsmålsränta har emellertid tidigare krånglig admini-ansetts att
strera.

Alternativen under b-d har också den nackdelen skulden stiger tämligenatt
snabbt och de alltså slår hårt inte endast de bidragsansvarigaatt ärmot som
betalningsovilliga också dem har fått ekonomin försämradutan mot t.ex.som
till följd sjukdom eller arbetslöshet och därför inte kan betala. Visserligenav
kan eftergiftsinstitutet omfatta avgiften/räntanäven börsträvan attmen vara
antalet eftergiftsärenden inte blir större nödvändigt.än Det kan inte heller
uteslutas snabbt växande skuld kan få psykologiskaatt effekter och påverkaen
betalningsviljan negativt; bedömertvärtom utredningen sådan effekt äratt en
ganska trolig.

Även det alltså kan tyckas och riktigträtt de har skulder bi-tillom att som
dragsförskottssystemet också får betala vad de kostar det allmärma, olikamanar
omständigheter till viss försiktighet.en

Mot den bakgrund här skisserats utredningen åtminstone iattsom anser man
första skede skall nöja sig med den mindre ingripandeett lösningen a,under

dvs. belägga betalningsdröjsmål med vissa avgifter.att
Förseningsavgifterna bör frikopplade från den direkta aviseringen och tasvara

i två Betalas inte det fastställda underhållsbidragetut i tidsteg. påförsrätt en
avgift. inteHar beloppet betalats 30 dagar efter förfallodagen påförs ytterligare

avgift. En ordning med sådana avgifter enkel förståär och enkelen att att
utforma tekniskt. Samtidigt uppnår viss koppling tillrent betalnings-man en
dröjsmålets längd och stimulerar avgiften till betalning efter förfallodagen.även

Utredningen den bedömningengör dessa avgifter bör tillräckliga föratt vara
förmå del dem i dag betalar underhållsbidragenatt förstoren attav som sent

betala i tid.rätt
Underhållsbidrag skall normalt betalas i förskott för kalendermånad.
Förseningsavgiften bör lämpligen knytas till det bidragsbelopp belöper påsom

den kommande månaden. Detta belopp kan innefatta underhållsbidrag för flera
barn.

Utredningen belopp 150 kr förseningsavgift framståratt ettanser om per som
skäligt. Detta belopp bedöms kostnaderna för hanteringen avgifter-motsvara av

försäkringskassorna/RFpå V förfarandet i övrigt t.ex. överklaganden.samtna
Totalt under år kan förseningsavgifterna alltså i princip tillett uppgå högst
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3 600 kr.
förfallo-betalasintebeloppetforseningsavgift utgår senastförstaEn om

månaddenmånaden föreisista dagendenallmänhetiFörfallodagendagen. är
ivilketredaiunderhållsbidragetBetalasunderhållsbidraget pengaravser.

innebärbidragettörskotteratharförsäkringskassanaldrig skerpraktiken när
bidragsansvarigeOm dendag.dennaöverlämnasskalldetta senastatt pengarna

be-börpostgirokontoRFV:spåbetalar beloppet sättaatt pengarnagenom
postgirot NJAbokfördesinbetalningendagdenha sketttalningen avanses

1982 366.1988 312 och NJA s.s.
försäkringskassanpåverkasske kanbetalning skallvilken tid attVid aven

fall blir densådanabetalningen. Ianstånd medbidragsansvarigedenmedgett
forseningsavgift påförsochbestämtdag kassandenbetalningendagen förrätta

betalningsdag.dennahellerförst betalningen inte görs senareom

Följdfrågor23.7

exekutionvidbehandlingAvgiftens23.7.l

enligtunderhållsbidragförfordringar, bl.a.vissaföri dagInförsel kan äga rum
FB.

införsel, ävenemellertid i dag intekanunderhållsbidrag uttasRänta genom
allmännormaltindrivningengrund förtillliggerexekutionstitelden somom

förbindelsebevittnad,skriftlig, tvåbeslut ellerdomstols ellerdom personerav
förfallet beloppbetalaskyldighet räntaunderhållsbidrag åläggerangående att

2.1061964:57SOU15 och§ UBkap. 1 nots.
framståråterhållsamhet. Detanvändas medvisserligenbörInförselinstitutet
ordningifåravgifternapraktisktlämpligt och tas utemellertid att sammasom

2 § lagenenligtinförsel,jämförelse kan nämnasSomhuvudfordringen. attsom
dröjsmålsavgiftför bl.a.får skefordringarstatligaindrivning somm.m.,avom

uppbördslagen.ibestämmelsernaenligtpåförs
lönutmätningochinförselföreslagitsemellertid1994/95:49 har att avI prop.

läggerbakgrund häravinstitut. Motlöneexekutivttill endasammanförasskall ett
förseningsavgifter.införsel förförslagfram någotinteutredningen om

Eftergift23.7.2

försenings-fordran påeftergeförsäkringskassornaför statensMöjligheten att
24.i kapitelbehandlasavgift
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23.7.3 Verkställighet utomlands

För bidragsansvariga bosattaär utomlands det ofta förknippatär med vissasom
kostnader föra över till Sverige.att Bortsett från detta kan här intepengar
anföras några skäl till varför bidragsansvariga bosattaär i utlandet skullesom
undgå avgiftsbeläggningen.

För indrivning underhållsbidragatt skall kunna ske i utländsk krävsav staten
normalt konventionsstöd. De konventioner reglerar verkställighet under-som av
hållsfordringar torde i dag inte omfatta de här föreslagna förseningsavgifterna.

23.7.4 Exekutionstitel

3 kap.I UB vilka handlingar får läggas till grund for verkställighetanges som
s.k. exekutionstitlar. Av bestämmelserna i detta kapitel framgår förvalt-att
ningsmyndigheters beslut inte automatiskt exekutionstitelutgör deäven om
innefattar betalningsskyldighet; besluten räknas exekutionstitlar endastsom om
de enligt särskild föreskrift får verkställas 3 kap. 1 § första stycket 6 UB och
NJA 1983 362.s.

Beslut bidragsansvarig skall påförasatt förseningsavgift kommerom en atten
fattas försäkringskassorna. Eftersom kassornas beslut inte automatisktav utgör
någon exekutionstitel måste uttrycklig föreskrift verkställighet får skeatten om
enligt reglerna i UB i BFL.tas

23.7.5 Allmänt eller enskilt mål

Mål verkställighet enligt UB kan två slag allmänna mål ellerom vara av -
enskilda mål.

Skillnaden mellan kronofogdemyndigheternas handläggning allmänna målav
och enskilda mål i kapitel 24.tas upp

Barnets och försäkringskassans krav på underhållsbidrag behandlas i dag som
enskilda mål. Utredningen diskuterar i kapitel 24 denna ordning bör ändras,om

för inte föreslå någon sådan ändring.stannar attmen
Försäkringskassornas krav förskotterade underhållsbidrag kommer alltså

i framtidenäven handläggas enskilda mål. Av 1 kap. 6att § UB följersom
emellertid de här föreslagna förseningsavgifternaatt kommer handläggasatt

allmänna mål.som
Det naturligtvis önskvärt underhållsfordringarna och försenings-vore att

avgifterna kunde handläggas i ordning. Detta skulle emellertid kräva attsamma
specialbestämmelse infördes i UB. Utredningen inte bereddär förordaen att en

sådan lösning.
För undvika de kostnadsmässiga nackdelaratt förknippadeär med attsom



Avgifisbeläggning 481

underhållsbidragsfordringen föreslåri ordningavgifterna handläggs änannan
förfarandetför kostnader förersättning inteutredningen någon ut statensatt tas

kräverförseningsavgifterna. Dettahos kronofogdemyndigheten vad gäller en
kronofogdemyndigheterna.avgifter vidändring i förordningen om

23.7 .6 Preskription

iunderhållsbidragkräva fastställtEnligt 9 §7 kap. FB går rätten att ut ett
förfallodagen.ursprungligen gällandeförlorad fem efter denallmänhet år

21.till tio kapitelpreskriptionstiden förlängs årUtredningen har föreslagit att
all-skall drivasförslår förseningsavgifternaEftersom utredningen att som

preskription intesärskild bestämmelsekommer de,mål någonmänna omom
preskription1982: 188införs, preskriptionsreglerna i lagenfalla underatt om

skattefordringarav m.m.
de för-ändamålsenligt låtai för sig lämpligt ochDet framstår och attsom

samtidigtpreskriberasunderhållsfordranseningsavgifter belöper visspåsom en
talar förövervägande skälemellertidmed denna. Utredningen attatt mananser

förpreskriptionstidenlåter avgifterna blir lika långpreskriptionstiden för som
avgiften.påförafrån beslutetunderhållsfordringar tiden räknas attattmen

Företrädesordning23.7.7

:49 behållsi 1994/95föreslagitslöneutmätningenIden enhetliga prop.somnya
eftersominnebärvid Iöneexekution. Dettai företrädesordningprincip dagens -

förseningsavgift kommerfordranföreskrivits påharintenågot attattannat -
andralön och få likavid utmätning rätthamna företrädesordningensist i somav

prop..enligt§ i dess lydelse7 kap. 14efterställda fordringar a.
lagenallmänna målhandläggs äravgifternakonsekvens attEn att somav

tillämpligavgifter blirochåterbetalning skatteravräkning vid1985: 146 avom
underhällsbidragsfordringen.inte tillämpligdäremotlagpå dem. Denna är

avgiftsbeslutöverklagaMöjlighet23.7 ettatt

Omöverklagas.intekravhandläggningen kaniåtgärderFörsäkringskassornas
kronofogdemyndighetenindrivning tillförärendeöverlämnarkassan ettt.ex.

överklagaintebidragsansvarigedenbetalningsanmaning kaneller sänder ut en
detta.

kommeri BFL. DeavgifterbestämmelserföreslårUtredningen tasatt om
gäller§ vad ompröv-i 22 BFLbestämmelsernaomfattasdå automatiskt att av

överklagande.ning och
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Övrigt23.7.9

Försäkringskassornas kravrutiner kan behöva till förslaget för-anpassas om
seningsavgifter.

Ett med förseningsavgiftersystem kräver bl.a. förfarandet med betalnings-att
överenskommelser betalningsplaner och betalningsanstånd formaliseras. RFV
bör i tillämpningsföreskrifter de närmare riktlinjer för kravhandläggningenge

kan behövas.som

23.8 Effekter i

23.8.l Effekter på betalningsgraden

Förseningsavgifterna sikte på de bidragsansvarigatar betalningsovilliärsom ga.Bland de bidragsansvariga omfattas försäkringskassornassom återkravsverk-av
samhet finns emellertid också underlåtenheten betalapersoner inte berorvars att

betalningsovilpå på försämringutan t.ex. i deatt ekonomiska förhållande-en
har inträtt.na

Hur med avgiftersystemet kommer falla beror huratt påut be-stor gruppen
talningsovilliga är och hur påverkansbar denna grupp

23.8.2 Ekonomiska effekter för det allmänna

En uppskattning baserad på antalet betalningsanmaningar följande resultat.ger
En avgift på 150 kr för den första betalningsförseningen skulle utifrån-dagens nivå kravhandläggningenpå teoretiskt kunna maximaltsett omkringge-8 miljoner kr år 150 52 000.per x
Därtill kommer förseningsavgiften på ytterligare 150 kr beloppet inte be-om

talas inom 30 dagar efter förfallodagen. Om beloppet inteantar hellerattman
betalas inom denna tid i 50 fallen skulleprocent avgiften maximaltav ge om-kring 4 miljoner kr år ytterligare 150 26 000.per x

Betalningsgraden inom bidragsförskottssystemet inbetalat belopp i procent avdebiterat belopp låg under budgetåret 1993/94 på 76,8 Det förefallerprocent.
bakgrund häravmot rimligt räkna medatt omkring 50att avgifternaprocent avkommer betalas.att Avgiftsbeläggningen skulle då omkring 6 miljoner krge
år.per

Målsättningen med reformen är de betalningsovilligaatt i framtidenatt
betala sina skulder för förskotterade underhållsbidrag i tid. Uppnås detta mål
kommer avgifterna naturligtvis inbringa mindreatt belopp. Iett gengäld innebär
avgiftsbeläggningen fåratt snabbare återbetalningman och därmeden minskade
kostnader för det allmänna.
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förseningsavgifternarättelseförväntaskan genomtabidragsansvarigaDe som
månadertvåellerbetalasskulderdvs.skulder", en"korta somhardeär som

för sent.
betalarbidragsansvarigadeandel somhurvisarstatistik stor avNågon som

Där-inte.finnsförmånader senteller tvåmånadmånadsbeloppdebiterat en
visstvidbidragsansvariga ettmånga somhurvisarstatistikRFVhar somemot

skulderdessadelHurgamla.månad stor avskulderhadetillfälle envarsom
alltsåkanmånadertvå,efter manförsteller tre...månadinombetalas ensom

säga.inte
inteskulderbidragsansvariga000 som31omkringhade1994/95årsskiftetVid

genomsnittligtMedunderhållsbidragen. ettmånatligadeellerdetöversteg
krmiljoner21påskuldbelopptotaltdetinnebär680 kr ettpåunderhållsbidrag

kr.miljoner250räknatför årellermånadvarje
betalaskommerförslag attutredningensmedskulderdessaOm attantarman

procenttioårlig räntesatsviddettaskullei dagtidigare än enmånaden helt årförkrmiljonertvådrygtmedförränteutgifter statenminskadeinnebära
räknat.

statistik.motsvarandesaknasgamlamånadertvåärskuldergällerVad som
beloppetovarmämndadethälftentilluppgårskulderdessa avOm attantarman tvåskulderdessabetalningEnår.krmiljoner avi 125 perkommer uppman

allmän-för detränteutgifterminskadeinnebäraskullei dagtidigare änmånader
år.krmiljonertvåomkringmed perna 240fallipåbelopp vartkangjorthar ettRFVberäkningarvissaEnligt som

vidskulleDettadag.i enäntidigaremånadbetalatblikrmiljoner enantas
medförränteutgifter statenminskadeinnebäraprocenttioårlig räntesats

räknat.helt årförkrmiljonertvåungefär
för-förskuldermedbidragsansvarigaantalettilllederförslaget attEftersom

försäk-ilättnaderocksåförslagetmedförminskarunderhållsbidragskotterade
indrivningsförfarandet.förochkrawerksamhetringskassornas

avgiftsbeläggningförKostnader23.8.3 en

främstbestårslagföreslagetavgiftssystemförkostnader avettallmännasDet

av
testverksamhetprogramlösningar,ochutarbetande system-förKostnader av1

. projekteringskostnadutbildningoch
förvaltningskost-och programmenförvaltning systemetförKostnader2. av

nad
följdtillmerarbete avförvaltningsdomstolarnasochFörsäkringskassornas3.

det systemetnya
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Projekteringskostnaden har RFV uppskattats till omkringav tio miljoner kr.
Förvaltningskostnaden och administrationskostnaden i övrigt har uppgetts vararelativt låga.sett

Förseningsavgifterna bedöms inte påverka förvaltningsdomstolarnas arbets-
belastning nämnvärt. Den prövning domstolarna har göra vid överklagandenatt
kommer normalt mycketatt enkel beskaffenhet.vara av

23.8.4 Andra aspekter

Bidragsförskottssystemet framstår i dag mycket attraktivt för vissa bidrags-som
ansvariga eftersom de slipper betala för den kredit de sig. Dettar främstmanvill komma till rätta med införa avgifteratt ellergenom räntor är de fall där
skuldsättning till beror betalningsovilja.systemet

I vissa fall kan förseningsavgiften framstå hög i förhållande till detsom
belopp inte betalats i tid. Förseningsavgifternasom är emellertid inte eftersatta
storleken på det belopp inte har betalats eftersom det arbeteutan och de kost-
nader det allmänna orsakas till följd betalningsförsummelsen, vilkaav inte står
i relation till storleken det belopp inte betalas iav tid.rättsom
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Övriga frågor24

24.1 Barntillägg liknandeoch

inom detUtredningens förslag: Utredningen föreslår barntilläggetatt
bidragsförskott, betalasstatliga studiestödssystemet i de fall barnet har

direkt till försäkringskassan kassan begär det.ut om

24.1.1 Inledning

SverigeBakgrunden till avsnitt från för Västradetta beslut Hovrättenär ett
Öbeslut underhållsbidraginförsel för1994-02-15 i mål 2511/93. Målet gällde

Kronofogdemyndigheten hade lämnatförsäkringskassan hade förskotterat.som
bidragsansvariges vuxenstudiestöd bifall. Kassaninförsel i denansökan utanom

bordeinförselbeslutet till hovrätten och anförde där bl.a.överklagade att
490 i månad-inkomster i övrigt 8 krmeddelas den bidragsansvariges småtrots

barntillägget betaladesbarntillägget 960 kr månad eftersominkl. om peren
sitt beslut konstaterade hovrättensyfte bidra till barnets underhåll. Ii attut att

disponibla inkomstframgå den bidragsansvariges för införseldet fick attanses
härtillinte förbehållsbelopp gäller vid införsel. Med hänsyndetöversteg som

för införsel ilagligt saknades för vid sådant förhållandeoch då stöd taatt
bifall.barntillägg hovrätten besvärenanspråk utgående lämnade utan

saknade möj-Situationen alltså den betalade barntilläggatt staten ut menvar
kanligheter bidragsansvarige själv. Mantill det inte användes denattatt se av
förbidragsförskottuttrycka saken betalade barntillägg ochockså så att staten

barn.samma
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24.1.2 Barntillägg och skyldigheten bidra till sittatt
barns underhåll

Vid tiden för 1979 års underhållsreform hade förälder finansierade sinaen som
studier med hjälp studiemedel möjlighet låna föräven försörjningenattav av

barn under 16 år, s.k. barntillägg.eget
förarbetenaI till kap.7 1 § FB uttalades följande barntillägget prop.om

1978/79:12 154 och 155.s.

Att förälders underhållsskyldighet beroendeär denen ekonomiskaav
förmågan innebär föräldern i princip inte skallatt behöva skuldsätta sig
för kunna bidra till sitt barnsatt underhåll. Alldeles undantagslöst kan dock
denna princip inte upprätthållas. Av förälder studerar och saknaren som
medel till sitt barns underhåll kan krävas han använder sig de låne-att av
möjligheter erbjuds, exempelvis inom studiestödssystemet jfrsom NJA
1970 362.s.

I rättsfallet NJA 1978 392 bestämdes bidragsskyldigheten med hänsyn till des.
barntillägg den bidragsansvarige ägde uppbära enligt studiestödslagen,som
vilka i och för sig utgjorde återbetalningspliktiga studiemedel. Så iäven hov-
rättsavgörandena RH 1981:69 och 1984:7.

Möjligheten söka barntillägg till studiemedlenatt bort 1989.år Barntill-togs
lägg dockutgår till vissa andra stödformer. De behandlas i avsnitt 24.1.5.1.

24.l.3 Exekution

UB anvisar två olika former för exekution i lön, nämligen utmätning lön 7av
kap. och införsel 15 kap.. För dessa båda former löneexekution gäller iav
flera hänseenden bestämmelser.gemensamma

Löneutmätning och införsel får äga i bl.a. ersättning utgår grundrum som
utbildning, arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring och tjänstgöringav annan som

medersätts eller liknande förmåner värnpliktstjänstgöring, isamma alltsom
den mån ersättningen inte kompensera för särskilt angivnaatt kostnaderavser
eller skall återbetalas. Detta framgår kap.7 1 § första stycket och4 15 kap.av
2 § första stycket 5 UB.

Sedan beslut utmätning eller införsel har meddelats lönen eller denom tas
förmån aktuell iär anspråk före förfallodagen arbetsgivarensom ellerattgenom
den förmånen åläggs innehållautger och till kronofogdemyndig-som annars att
heten redovisa visst belopp. Gäldenären får alltid behålla visst belopp för sinett

och sin familjs del 7 kap. §4 och 15 kap. 6 § UB. Vid löneutmätningegen a
fastställer kronofogdemyndigheten sålunda utmätningsfritt belopp vidochett
införsel förbehållsbelopp.ett
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förformernanuvarandetvådebl.a.föreslagits att1994/95:49 harI prop.
utmätning.skerlöneexekutionallså genomskall slås attlöneexekution samman

iframlagtsförslagdeintepåverkas somdiskuterashär avproblemDet som
propositionen.

gällande rätttillBakgrunden24.1.4

devissaanspråkiinförselochlöneutmätning avtaMöjligheten att genom
värnpliktstjänstgöringocharbetslöshetutbildning,vidutgårersättningar som

1987/88:59.1988 prop.årinfördes
änd-1986/87:35lagstiftningsärende omtidigarei prop.uttalandenVissa ett -

förgrundtilllågunderhållsbidragochbidragsförskottförreglernairingar -
utgångspunktenhade attärendet sagttidigaredetIlagändringar. man1988 års

lönutmätningvidsituationekonomisklikartad avmedmärmiskorborde attvar
exekutionensuttalathade attVidarelika.behandlasskulle maninförseloch

slagetpåinteochstorlek avinkomstensberobordeprincipiomfattning
24.:351986/87prop.inkomst s.

bedöm-vidbl.a.anfördeslagändringar att man1988 årstillförarbetenaI
utmätningförfrågaikommaskulleersättningarvilka somningen typer avav

skäl ersätt-vilkettillhänsynbordeinteallmänheti ta avinförselochlönav
syftetmotverkaskullelöneexekutionInvändningar attutgick. typenningen av

1987/88:59prop.beaktasprincip inteialltsåbordei frågaersättningenmed
10.och9s.

gäldenärenkostnaderangivnasärskiltvissa somtäckaErsättning attavsersom
hörHitlöneexekution.vidanspråkiinteframgått tasdock,har kan ovan,som

resekostnadsersättningar.ochtlyttningsbidragt.ex.

Barntillägg24.1.5

utbildningvidErsättning24.1.5.1

barntillägg.i formfall ävenvissaistudiestödet avstatliga utgesDet
studerandesvux kanvuxenstudiestödet somsärskilda endetförInom ramen

och16 årfyllthareller16 årfylltharinte sombarnvårdnadenhar ett somom
Detsam-studiebidrag.förhöjtfåskolformmotsvarandeellergrundskolanigär

sådanttillunderhållsbidrag ettbetalaskyldig attstuderande ärgäller somma
studiestödslagen.§7kap.7framgårbarn. Detta cav

svuxaarbetslösaförvuxenstudiestödetsärskildaför detinomOckså ramen
underhålls-betalaskyldigeller är attvårdnadenharstuderande omkan somen

grund-igåroch16 årfylltbarneller som16 årunderför barn sombidrag
§2följerbidrag. Dettabarntillägg avfåskolformmotsvarande ettellerskolan
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lagen 1983: 1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösaom jämförd med
7 kap. 7 § studiestödslagen.c

År 1995 uppgår barntilläggen inom och till 992 kr månadsvux ochsvuxa per
bam. Barntilläggen skattepliktiga.är

Om båda föräldrarna har till barntilläggrätt utgår huvudregel endastsom ett
Ärbarntillägg. föräldrarna skyldigen underhållsbidragav att utge betalas

tillägget alltid till denne.ut
Vid beräkning underhållsbidrag rekommenderar Socialstyrelsenav i sina all-

märma råd Allmänna råd 1989:6 61 endast bidragsdelarnaatt inoms. studie-
stödet räknas inkomst. Enligt styrelsen bör underhållsbidragetsom inte sättas
lägre än barntillägget efternettot avdrag för skatt.av Därutöver kan, enligt de
allmärma råden, viss reducering förgöras kostnader fören umgänge med barnet
i de fall regelbundet umgänge kan styrkas.

Svux och administreras CSN.svuxa av
Barntilläggen kan komma i fråga för löneexekution 7 kap. 1 § och 15 kap.

2 § UB 2 § lagen särskiltsamt vuxenstudiestöd för arbetslösaom jämförd med
9 kap. 3 § studiestödslagen.

24.l.5.2 Ersättning vid arbetslöshet

Den börjar arbetsmarknadsutbildningsom eller igenomgåren utredningen om
förutsättningarna för arbetsmarknadsutbildning har regel tillrätt utbild-som
ningsbidrag i form dagpenning och särskilt bidrag.av

Bestämmelser beräkning dagpenning vid arbetmarknadsutbildningom av finns
bl.a. i 20 § förordningen 1987:406 arbetsmarknadsutbildning.om

Enligt denna förordning dagpenningutgår till den uppfyller villkoren försom
dagpenning från arbetslöshetskassan eller länsarbetsnämnden vid arbetslöshet,
eller har fått dagpenning från sådan kassa eller nämnd under den längstaen tid

dagpenning kan Övrigalämnas, med lägst 338som kr dag. kursdeltagareper
har fyllt 20 år eller har vårdnadensom eller fullgör underhållsskyldighetom

barn har dagpenningmot eget 338 kr. I andra fall lämnasen dagpenningom
med 245 kr dag.per

Dagpenningen skattepliktigär och kan komma i fråga för löneexekution.
Förmånerna vid arbetsmarknadsutbildning administreras länsarbetsnämnd-av

försäkringskassorna och CSN.erna,

24.1.5.3 Ersättning vid värnpliktstjänstgöring m.m.

Den tjänstgör inom totalförsvaret,som värnpliktiga ocht.ex. vapenfria tjänste-
pliktiga fullgör sin grundutbildning, kan fåsom bidrag enligt bl.a. familje-
bidragsförordningen. Familjebidrag lämnas i olika former. Här endast dettas
familjebidrag lämnas i form familjepenningsom av upp.
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Familjepenningen behovsprövadär och avsedd täcka kostnader denatt som
tjänstepliktige har för sin familj.

Fordran familjebidragpå får inte i anspråk utmätning eller införseltas genom
3 § lagen l99l:l488 handläggning vissa ersättningar till denom av som
tjänstgör inom totalñrsvaret.

Enligt 8 § familjebidragsförordningen kan farniljepenning länmas för bl.a.
barn under 18är år och inte varaktigt bor tillsammans med densom som
tjänstepliktige, för vilket denne enligt dom eller avtal skyldig betalaär attmen
underhållsbidrag.

Familjepenning för barn beräknas för månad till högst 2 000 kr. Familjepen-
ning för barn har till underhållsbidrag, fårrätt dock inte överstiga detsom
fastställda underhållsbidraget för månad 11 § familjebidragsförordningen.

Familjebidraget betalas månadsvis till den tjänstepliktige. Om bidragsför-ut
skott lämnas för barn för vilket familjepenning har beviljats, skall dennaett
familjepenning betalas för den tjänstepliktiges räkning till den tjänstepliktiges
försäkringskassa 31 § familjebidragsförordningen.

Frågor farniljebidrag handhas och bidraget betalas RFV ochutom av genom
de allmänna försäkringskassoma.

Familjepenningen inte skattepliktig.är

24.1.5.4 Pension

En pensionär förälder till barn under 16 kunde tidigareår barn-ettsom var
tillägg till pensionen. tillRätt barntillägg kan alltjämt föreligga enligt över-
gångsbestämmelsema till lagen 1988:881 ändring i AFL.om

Socialstyrelsen rekommenderar sinai allmänna råd underhållsbidraget iatt
dessa fall inte fastställs belopptill understiger barntilläggets nettobeloppsom
efter avdrag för skatt Allmänna råd 1989:6 59. Om den bidragsansvariges.
har kostnader i samband med regelbundet med barnet bör, enligtumgänge

istyrelsen, hänsyn till dessa innan underhållsbidraget fastställs.tas

24.l.6 Utgångspunkter

Det framstår, enligt utredningens mening, inte rimligt fårattsom en person
barntillägg för underhållsskyldighet han eller hon har, barn-utan atten som
tillägget ñranvänds barnets försörjning.

Problemen vad gäller dagpenning vid arbetsmarknadsutbildning torde knappast
någon omfattning.större flesta underhållsbidragsansvarigaDe ärvara av

över 20 år. Barntillägg vid pension kommer successivt awecklas. De åt-att
gärder diskuteras i det följande gäller därför endast och Rege-som svuxa.svux
ringen har i 1994/95: 100 bilaga 9 föreslagit barntillägget i ochattprop. svux
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skall avskaffas. Om så sker bortfaller naturligtvis det problemsvuxa härsom
tagits upp.

Diskussionen i det följande gäller främst de bidragsansvariga inom bidrags-
Övrigaförskottssystemet. bidragsansvariga kan regel sköta sinaantassom

betalningar underhållsbidrag.av

Överväganden24.1.7 och förslag

Det påtalade missförhållandet kan åtgärdas olika sätt.
Ett alternativ förts fram ändra bestämmelsernaär förbehållsbeloppattsom om

och utmätningsfria belopp så de inte gäller studiestöd i form barntilläggatt av
utmätningennär införseln fordran på underhållsbidrag.resp. avser

En sådan lösning skulle innebära brott principen gäldenären vidett mot att
löneexekution bör få behålla visst belopp för levnadskostnaderett och ettegna
brott principen exekutionens omfattning i principmot inte bör beroatt slagetpå

inkomst inkomstenspå storlek se avsnitt 24.utan 1.4.av
Att ändringargöra i UB för komma till med deträtta problem häratt som

diskuteras kan inte komma i fråga. Man därförmåste söka hitta andra lösningar
på problemet.

Enligt utredningens mening talar goda skäl för ändrar bestämmelsernaatt man
barntillägg så sådant tilläggsätt utgår endast till studerandeattom som

varaktigt bor tillsammans med barnet. Studerande skyldigaär betalaattsom
underhållsbidrag skulle då inte få detta tillägg.

En sådan begränsning i till barntilläggrätten skulle i praktiken knappast på-
verka barnets försörjning. de fallI föräldern studerar torde underhållsbidraget
i allmänhet bestämt till belopp understiger bidragsförskottsnivånettvara som
och bidragsförskott betalas då vanligen fördelEn skulle kom-ut. attvore man

ifrån det förhållandet det allmänna först betalar tillägget tillatt denma ut
bidragsansvariga föräldern och sedan kräver tillbaka tillägget eller åtminstone

del det från honom eller henne.en av
Ytterligare fördel med denna lösning kommer ifrånär den nack-atten man

delen barntillägget kan överstiga det underhållsbidrag denatt studerandesom
skall betala enligt dom eller avtal.

Man skulle också komma ifrån risken barntillägget vid exekution kan kom-att
i anspråk för andra skulder underhållsskulder.att än Barntilläggettas nårma

visserligen inte till förbehållsbeloppet/det utmätningsfria beloppet.ensamt upp
Löneexekution kan emellertid bli aktuell den bidragsansvariga föräldern harom
sidoinkomster. Med hänsyn till det försteg underhållsbidrag har vid exekution
torde detta dock i praktiken inte något problem.störrevara

Att bort barntillägget kan emellertid vissa psykologiskata effekter. Förge
många bidragsansvariga föräldrar det viktigtär känna de deltar sittiatt att
barns försörjning. Att föreslå ändringarså i studiestödssystemet detstora som
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Utredningenuppdrag.utredningensihellerinteingårbli frågahär skulle om
lösningar.ingripande,mindreandra,skisseratilldärförövergår att

studeran-för denlämnas,bidragsförskottbarntillägget, näralternativ ärEtt att
beloppmedhögstdockförsäkringskassan, mot-tillräkning betalasdes somut

31 §förebild isinharlösningDennaunderhållsbidraget.fastställdadetsvarar
familjebidragsförordningen.

utbetalningenvid behovmöjlighetkassan styraalternativ är attEtt attannat ge
bidrags-länmarförsäkringskassaframställningPåbarntillägget. somavav

betalasbarntilläggetskulleutgår, utbarntilläggvilketfördet barnförskott för
underhålls-fastställdadetbeloppmed detdock högsttill motsvararkassan som

bidraget.
tillåterbetalningsskyldighetsininte fullgörbidragsansvarigefall där denI de

till sig. Kassandirektutbetalatbarntilläggetfåkunnaalltsåkassankassan skulle
betalning.frivilligbeloppetavräknafördela ochkunnasedanskulle som en

under-fall däri deendastbarntillägg utgålåtaalternativYtterligare är attett
underhållsbidragskyldighetAttfullgörs. utgeverkligen atthållsskyldigheten en

rättshjälpslagen.§Jämför 6tillräckligt.inteskulle alltsåföreligger vara
möjlighetförsäkringskassan styradär attlösningförordarUtredningen gesen

lättadminist-ochenklastedetframståralternativ mestbetalningen. Detta som
ireglerenligtföreliggaalltsåskullebarntilläggtill somrerade. Rätt samma

bi-denåstadkommakunnaskulle kassan attbetalningenintedag, skötsmen
i handen.beloppetfårdragsansvarige inte ut

skattepliktiga.Svux och ärsvuxa
efterbarntilläggetbörförsäkringskassantillbetalas motsvarabeloppDet som

underhållsbidraget. Detfastställdadetdock högstskattpreliminärföravdrag
till denbetalasi dagskattpreliminär utföravdragefterbeloppetär också som

studerande.
studiestödslagen.ändringar iinnebärförslagUtredningens
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24.2 Förmedling underhållsbidrag ochav

utkrävande överskjutandeav

underhållsbidrag

Utredningens förslag: Försäkringskassornas förmedling underhålls-av
bidrag vid sidan bidragsförskottssystemet bör upphöra. Däremot börav
kassorna i samband med sina återkrav iäven framtiden hjälpaegna
barnet kräva underhållsbidrag överstigeratt bidragsförskottet.som

24.2.1 Inledning

När bidragsförskottsverksarnheten år 1977 flyttades från kommunernaöver till
försäkringskassorna medföljde också kommunernas verksamhet förmedlingmed

vissa underhållsbidrag se 18 kap. §5 andra stycket AFL och regeringensav
bemyndigande 1977-06-02, dnr 1388/77.F Försäkringskassan förmedlar alltså
underhållsbidrag från den bidragsansvarige till barnet. Detta sker vid sidan av
bidragsförskottssystemet, dvs. något bidragsförskott betalasutan att ut.

Föreskrifter för verksamheten finns i RFV:s kungörelse RFFS 1985:2 med
föreskrifter förmedling underhållsbidrag till barn.om av

En tjänst försäkringskassan tillhandahåller indrivningär under-annan som av
hållsbidrag barnet alltså inte försäkringskassan har till. Enligt 17rättsom - -
§ andra stycket BFL bör försäkringskassorna bereda barnets ställföreträdare
tillfälle i samband med kassan återkräver förskotteradeatt att underhållsbidrag
utkräva obetalda överskjutande underhållsbidrag.

I detta avsnitt diskuterar utredningen det allmänna i fortsättningenävenom
bör lämna biträde med förmedla underhållsbidrag och medatt kräva inatt
underhållsbidrag.

24.2.2 Förmedling

24.2.2.1 Nuvarande ordning

Enligt RFV:s föreskrifter gäller förmedlingen fastställda underhållsbidrag som
den bidragsansvarige frivilligt betalar till kassan. Kassan skickar inbetalda
belopp vidare till boföräldern så möjligt. Biträde med förmedlasnart attsom
underhållsbidrag lämnas längst till och med den månad under vilken barnet
fyller 18 år. Förmedling görs på ansökan barnets vårdnadshavare, barnetsav
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förmyndare eller den bidragsansvarige. Om underhållsbidraget inte betalats in
till försäkringskassan under sammanhängande tid fårmånader, kassanen av sex
besluta förmedlingen skall upphöra.att

förutsättningEn för försäkringskassan skall förmedla underhållsbidraget äratt
den bidragsansvarige inte har skuld till kassan grund tidigarepåatt en av

utbetalt bidragsförskott.
förmedlingsärendenAntalet uppgick under 1993 till Totaltår sammanlagt 217.

under förmedladesåret belopp kvartalsskiftetpå drygt 238 000 kr. Vidett
mars/april 1994 förmedlade RFV underhållsbidrag till 16 barn.

Förmedlingstjänsten förenad med viss service själva betalnings-är utöver
funktionen. Såväl boföräldern den bidragsansvarige aviseras generellasom om
ändringar underhållsbidragen.av

Förmedlingstjänsten helt kostnadsfri för den enskilde.är

24.2.2.2 Tidigare förslag

Ensamförälderkommittén föreslog i sitt SOU 1983:51betänkande Ensam-
föräldrarna och deras barn förmedlingen underhållsbidrag vid sidanatt av av
bidragsförskottssystemet skulle upphöra. motiverades det ringaFörslaget med
intresse visats för förmedlingstjänsten förmedlingsärenden vidantalet lågsom
årsskiftet 1982/83 omkring 400 administrationskostnadernapå för denna.samt

Förslaget tillstyrktes remissbehandlingenvid bl.a. Socialstyrelsen ochav
RFV. Ingen remissinstans avstyrkte.

överväganden24.2.2.3 och förslag

Frågan det allmänna huvud bör lämna den aktuella servicenär över tagetom
avgiftoch detta i fall bör skeså någonatt tas ut.utanom

innebär förekommer inteBetalningsservice det förmedlingsärendenaslagav
inom i Övrigt. försäkringskassornas del innebär förmedlings-samhället För

ordinarie rutinerna medtjänsten administration ligger vid sidan deen avsom
förskotterade underhållsbidrag.utbetalning bidragsförskott och återkravav av

varandra har möjlighetolika vill ha kontakt medFöräldrar skäl intesom av
bank. Med hänsyn till detunderhållsbidragbetalningenordna t.ex.att genomav

för dennaförmedlingstjänsten och kostnadernavisas förringa intresse som
upphöra.förmedlingsverksamheten bör Dettautredningenservice attanser

kräver inte lagstiftning.
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24.2.3 Krav avseende överskjutande underhållsbidrag

24.2.3.l Nuvarande ordning

I de fall det fastställda underhallsbidraget högreär bidragsförskottetän bör
kassan, enligt BFL, bereda den har föra barnetsrätt talan i allmänhetattsom -
boföräldern tillfälle i samband med kassan kräver tillbaka utgivnaatt bi-att-
dragsförskott från den bidragsansvarige utkräva den del det överskjutandeav
underhällsbidraget den bidragsansvarige inte har betalat. Motsvarandesom
gäller beträffande till förlängträtten bidragsförskott 11 § FBFL.

I de aktuella fallen lämnar boföräldern/barnet fullmakt till kassan.en
Servicen kostnadsfri.är
Det bidragsansvarigaär inom bidragsförskottssystemet skyldigaär attsom

betala underhållsbidrag överstiger bidragsförskottsnivånett 1 173 kr/som
månad. Vid månadsskiftet september/oktober 1994 underhállsbidragetvar
högre bidragsförskottetän för knappt fyra alla barn inom bidrags-procent av
förskottssystemet ll 339 barn.

överväganden24.2.3.2

Den service det allmänna tagit sig ligger i huvudsak inom försom ramen
försäkringskassornas normala krawerksamhet. Vad tillkommer utbetal-ärsom
ningen influtet belopp till boföräldern/barnet.av

Verksamheten berör också relativt antal boföräldern/Förett stort personer.
barnet kan det lättnad kunna hjälp med kraven försäkrings-attvara en av
kassorna och själva slippa kräva det överskjutande bidraget. Läggsatt ansvaret

på den enskildeöver riskerar konflikter mellan föräldrarna, vilka kan gåman
den bidragsansvarigesöver relation till barnet. Utredningenut därför attanser

kassorna bör fortsätta med denna verksamhet. Om försäkringskassornas åter-
krav förskotterade underhållsbidrag i framtiden kommer handläggasav att som
allmänna mål hos kronofogdemyndigheterna får frågan övervägas på nytt.

Frågan handläggningen hos kronofogdemyndigheterna behandlas nedanom
avsnitt 24.4. Utredningen kommer där till den slutsatsen försäkringskas-att

áterkrav i fall tills vidare bör handläggas i dag, dvs.vart enskildasans som som
mål.

Vad verksamheten kostar kan inte eftersom den inte särredovisas hosanges
TjänstenRFV. torde emellertid inte medföra några kostnader förstörre det

allmärma. Utredningen inte tjänsten bör avgiftsbeläggas.attanser
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York-konvention1956 års New24.3

allmän-länsStockholmsföreslårUtredningenförslag:Utredningens att
skallcentralkontoretutlandsavdelningen påförsäkringskassa varana

mening.konventionensiförmedlandeochmottagande organ

Inledning24.3.l

hosharförsäkringskassa ut-allmännalänsi StockholmsUtlandsavdelningen
enligtförmedlandeochmottagandefråganbl.a.aktualiserat organredningen om

utlandetiunderhållsbidragindrivning1956juni20konventionen den avom
avsnitt.dettaifrågaYork-konventionen. DennaNew tas upp

denkravhandläggning närFörsäkringskassans24.3.2
utomlandsbosattföräldern ärbidragsansvariga

§enligt 15inträder,bidragsförskottbetalatharförsäkringskassaEn utsom
bidragsansvarige i dendenunderhållsbidragtill gentemotBFL, i barnets rätt

underhållsbidrag.fastställtförskottetmån motsvarar
fullgörintebidragsansvarigadeförsäkringskassanpåankommer att,Det om

åtgärdererforderligavidtadröjsmålefter förmåga,betalningsskyldighet utansin
BFL.17 §fordringenför indrivaatt

förfinnsförsäkringskassaallmärmalänsStockholmsi encentralkontoretVid
kravhandläggning motbl.a.enhet förförsäkringskassor avalla gemensam

utlandsavdelningen.utomlandsbosattaumderhållsbidragsansvariga ärsom
utlands-vidärendenutomnordiska18 000handlades1993/94årsskiftetVid

inteunderhållsbidragnågotärendendessahälftenomkringavdelningen. I varav
fastställt.

underhállsbidragsansvari-denförmåutlandsavdelningenförsökerhandförstaI
lyckasintedettaOmfrivilligt.underhållsbidragetfastställdadetbetalaattge

verkställaskallutländsk statutlandet. Förske ifall atti vissaindrivning enkan
normalt kon-krävsunderhållsbidragrörandeavtalochbeslutdomar,svenska

deAvreciprocitetsarrangemang.s.k.ideltareller ettventionsstöd statenatt
3/4omkringNorden ärutanförbosattaumderhällsbidragsansvariga ärsom

samarbetar.Sverigevilketmedlandbosatta i något
iblandutlandsavdelningensigvändervidtasåtgärderrättsligaeventuellaInnan

förmyndigheterutländskatilldirektellerutlandsmyndigheternasvenskatill de
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efterforskning den bidragsansvarige och för upplysningar hans ellerav om
hennes ekonomiska situation.

Utlandsavdelningens utomnordiska sektion erhöll budgetåret 1992/93 projekt-
medel för inom för 1956att års New York-konvention, fåprövaramen att
underhållsbidrag fastställda i den bidragsansvariges bosättningsland. En rapport

projektet kom i augusti 1994 Att fastställa underhållsbidragom i utlandet.

24.3.3 Internationellt samarbete vid indrivning av
underhållsbidrag

Sverige lämnar tradition andra internationell rättshjälp, bl.a.staterav detav
slag New York-konventionen föreskriver, i den utsträckningsom vår lag-som
stiftning medger det även något särskilt avtal med den främmandeutan staten
i fråga. Bevisupptagning enligt lagen 1946:816 bevisupptagningom ut-
ländsk domstol kan således äga krav på ömsesidighet. Förutanrum att personer

vistas i främmande skall befrias från avgifter och frånsom stat skyldigheten att
ställa säkerhet för rättegångskostnader eller allmän rättshjälp krävs dock i
allmänhet internationell överenskommelse i ellerämnet reciprocitets-en ett

dvs. åtagande gjorts i förhållande tillettarrangemang vidsom staten annan
ömsesidigt internationellt samarbete for indrivning underhållsbidrag. Se t.ex.av
förordningen 1988:123 tillämpning rättshjälpslagen 1972:429 be-om av
träffande vissa utländska medborgare, 5 § lagen 1980:307 skyldighet förom
utländska kärande ställa säkerhet för rättegångskostnaderatt och regeringens
tillkännagivande 1994:1329 befrielse i vissa fall för utländska kärandeom att
ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.

En de konventioner reglerar Sveriges indrivningssamarbete medav m.m. som
länder utanför Norden New York-konventionen.är

Vad gäller frågor erkännande och verkställighet utländska avgörandenom av
rörande underhållsbidrag till barn hänvisas till Familjelagssakkunnigasm.m.

slutbetänkande "Internationella familjerättsfrågor" SOU 1987: 18, Bogdan, M.,
SvJT 1978 183-186 Pålsson, L., SvJT 1993 623-632.samts. s.

New York-konvention kan betecknas konvention internationellsom en om
rättshjälp. Dess syfte underlättaär indrivning underhållsbidragatt och denav
begränsar sig till reglera i huvudsak administrativaatt och tekniska frågor, t.ex.
översändande handlingar och befrielse från avgifter. Konventionen harav
tillträtts fyrtiotal förpliktarDen inteett stater. verkställaav staterna att var-
andras avgöranden underhåll. Sådan bestämmelser finns däremot i bl.a.om
1958 års Haagkonvention erkännande och verkställighet avgörandenom av om
underhåll till barn, 1973 års Haagkonvention erkännande och verkställighetom

avgöranden angående underhållsskyldighet och 1988 års Luganokonventionav
domstols behörighet och verkställighet domar privaträttenspåom om av om-
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råde.
förmed-fördragsslutande utsestaternaskall deYork-konventionenEnligt New

mottagandeochmyndighet organadministrativjudiciell ellerenlande organ
vidarebefordraharorganisation attenskildellerinrättning somallmänen konventionenenligtgjortsframställningaranledning sommed avageraresp.

2.art.
konven-ivistasdenfår göras enkonventionen somenligt avFramställningar

frånunderhållsbidragerhålla enberättigadsig attpåstårochtionsstat varasom
fördragsslutandeirättskipningenunderkastad annanenvilken ärpersonannan

enskildsökanden är person.förutsätts3. Det att enoch1art.stat
undertecknabidragsförskott attansöktförSkyldigheten omsompersonen

Försäk-behandlatsharYork-konventionen avNewomfattashandlingar avsom
FÖD 1989:17.avgöranderefereratiringsöverdomstolen ett

ändringframställningar avpå avserocksåtillämplig somKonventionen är
8.art.underhållsbidragbeslutellerdom om

korrektformelltframställningen ärtillskall attförmedlande organet seDet
i den statmottagande organet varsdettillhandlingarnaöversändadärefteroch

4.art.underkastadunderhållsbidragsansvarige ärdenrättskipning
sökan-påuppdragetgivnadetförskall inommottagande ramenorganetDet

underhållsbidraget,fåföråtgärder utändamålsenliga attallavidtadens vägnar
talanutföra samtochväckaerfordras,där såeller,uppgörelserträffasåsom att

kanuppgiftermottagande organetsdet6. Iart.verkställighetansöka om
iditets-solunderhållsbidragsansvariden ge,efterforskningarbl.a.ingåsåledes av

underhållsbidragetbetalabidragsansvarigeupplysningar; attdentillanmaning
ingåockså attkanuppgifternaväckande. Italansföranstaltaochfrivilligt att om

detviaochverkställs att pengarnadomenmeddeladesedermeradentill attse Förunderhållsberättigade.dennåranmodande stateni denförmedlande organet
föreskrivsuppgifter att,dessafullgöraskall kunnamottagande organetdetatt

åtföljdskallkonventionen enavenligtframställning varapåfordras,sånär en
påhandlaellersjälv annangenommottagande attorganetdetförfullmakt

3.3.art.sökandens vägnar
vidochbevisupptagning ut-fråganocksåbehandlas omkonventionenI

7.art.domstolländsk
art.sökandenförkostnadsfriaärtjänstermottagandeochandeFörmedl organs

i frågaförmånertill omvidare rättharunderhållsberättigade samma9.3. Den
anmodade stateni denmedborgarnaavgifterochkostnaderfrån sombefrielse

9.1.art.
Ut-ärkonventionentillämpningangående1958:522 avkungörelsenEnligt

i kon-mottagandeochförmedlande organsvensktUDrikesdepartementet
UDvadenligtemellertid även,fårBFLenligtärendenImening.vzentionens

fullgöraförsäkringskassa upp-allmännalänsStockholmsbestämmer,närmare
förmedlandesvenskt organ.giften som
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New York-konventionen och de båda Haag-konventionernat.ex. kompletterar
varandra. New York-konventionen reglerar praktiska frågor för tillhandahållan-
de inbördes rättshjälp överav gränserna. Den öppnar bl.a. möjlighet vidatt
behov få hjälp med få till ståndatt rättsligt förfarandeett i främmandeen stat

i domut kansom mynnar verkställas där.en Omsom dom redan har med-en
delats i kan sökandenstat få bistånden det mottagande i enlighetav organet
med New York-konventionens regler och kan verkställighet erhållas i andra

med stödstater Haagkonventionerna.av

24.3.4 Förmedlande och mottagande i dagorgan

Enligt kungörelsen angående tillämpning New York-konventionen skallav UD
svenskt förmedlande ochvara mottagande i konventionens mening.organ I

ärenden enligt BFL får även, enligt vad UD närmare bestämmer, Stockholms
läns allmänna försäkringskassa fullgöra uppgiften svenskt förmedlandesom
organ.

I förskottsärenden kan kassan alltså själv sända konventionsärenden till ut-
ländskt mottagande medan UD alltid ärorgan mottagande inom Sverigeorgan
och förmedlandeäven i de fall det inte sigrörorgan ärenden enligt BFL.om
I egenskap mottagande medverkarav UD till underhållsberättigadeorgan att
med hemvist utomlands får svenska exekutionstitlar i form domar ellerav
utfästelser betala underhållsbidrag.att UD söker också olika åtgärder fågenom
underhållsbidraget betalat, betalningsöverenskommelsert.ex. genom eller

söka verkställighet.attgenom
Enligt utlandsavdelningen medför den nuvarande uppdelningen på två organ

vissa problem. Följande problem har nämnts.

Det oklartär för utländska myndigheter vilka ärenden handläggssom av
försäkringskassan och vilka ärenden handläggs UD.som av

Dagens ordning innebär dubbelarbete och den bidragsberättigadeatt kan få
vända sig till två olika Kompetens måste dessutomorgan. inhämtas och vid-
makthållas på båda organen.

I de ärenden där den bidragsansvarige har skuld för både underhållsbidragen
till barnet och förskotterade underhållsbidrag till kassan skall den bidrags-
berättigade vända sig till UD vad gäller den fordran belöper på tid då bi-som
dragsförskott inte utgått och till försäkringskassan för den tid då bidragsförskott
lämnats.

Exempel:
Den bidragsansvarige bor i utlandet betalar underhållsbidragetsom direkt till
barnet bor i Sverige. Betalningarnasom upphör efter tid. Boföräldern väntaren

halvår och ansökerett därefter bidragsförskott. Bidragsförskottetom beviljas
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vadUDtillsigvändadåskallboföräldernmånader. Barnetförretroaktivt tre
försäkringskassantillochmånadernaförstadeförunderhållsbidraget tregäller

tid.resterandeför

så sättpådetta attfallibestämmelserdagens somkringgåsuppgiftEnligt
månader-förstade trevad detävenkravethandlägger avserförsäkringskassan

na. uppgiftenförsäkringskassan somfullgörbetalatsbidragsförskott uttid närFör
underhållsbidrag.Överskjutandepåkravgällervadävenförmedlande organ,

efter-ärendenantaletövervägandealldelesdetifullgörFörsäkringskassan -
Verksamhetenförmedlandeuppgiften organ.utgårbidragsförskott somsom - utomlandssig attbefinnerbarnhjälpahandförstai att somalltsågällerUDpå

Sverige.isigbefinnerförälderfrånunderhållsbidrag somfå enut
konventionen.enligtärendenmedUDtvåarbetardagI personer

försäkrings-allmännalänsStockholmsföreslagithar attUtlandsavdelningen
samtliga ären-iförmedlandeoch organmottagandebådebliskall organkassa

BFL.enligtärendeniförmedlandeendastdag,i organinte,alltsåochden som
UD.handläggsnärvarandeför avärendendealltså överskulle somKassan ta

samordningsvinsteri debeståfrämstskulleordningsådanmedFördelarna en
agerandeSverigesenda attläggsuppgifterna ett organ,göraskan omsom utlandsavdel-ochkonsekvent attblikunnaskullekonventionsfrågorna merai

myndigheter.utländskamedkontaktersinatyngd ifå störreskulleningen
lade87UDförslagdetmed somöverensstämmerförslagUtlandsavdelningens
ochinriktningUtrikesförvaltningens1988:58SOUbetänkandesittifram

organisation.

Överväganden förslagoch243.5

detbåde närkrawerksamheterfarenhetmångårighar avFörsäkringskassan
inter-utbyggtvälocksåhar ettKassanutlandet.och iSverigeikravgäller

antaletövervägandealldelesdetidagifullgörKassankontaktnät.nationellt
förmedlandeuppgiften organ.lämnasbidragsförskott someftersomärenden -- kanärendenallaimottagandeochförmedlande organUppgifterna att vara

kassan.påläggasalltså
ochadministrationenrationaliseringinnebäraskulle avändringsådan enEn

liggerFörändringenbestämmelserna.berörsdemförförenkling avsomen framtideniförsäkringskassornaförslagutredningens attmedlinjeivälockså
tillunderhållsbidragavtalträffaochräkna ommed utenskilda atthjälpaskall

7.kapitelbarn
förmedlandeuppgiften resp.attuppgifter varasådana attövrigtiinteharUD

fader-utomnordiskaIdär.kvarliggaböranledningendenmottagande avorgan
utlandsmyndighetsvensktilldirektsocialnämndsvensksigvänderskapsärenden
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ambassad, delegation, konsulat eller generalkonsulat, inte till UD, och begär
medverkan. När myndighet i utlandet behöver hjälp i faderskaps-ett eller
underhållsbidragsärende kan den utländska myndigheten vända sig direkt till
socialnämnden eller begära hjälp sitt lands beskickninggenom eller ISS,genomInternational Social Service, är internationell,som utomparlamentarisk,en icke
vinstdrivande organisation Socialstyrelsens meddelandeblad 14/86.nr

Inte heller i övrigt föreligger från sakliga synpunkter någon anledning attdessa uppgifter utförs på UD.
I andra länder ligger motsvarande verksamhet inte sällan på andra änorganutrikesdepartementen.
Utredningen föreslår uppgiftenatt att mottagande och förmedlandevara organenligt New York-konventionen läggs Stockholmspå läns allmänna försäkrings-

kassa.
I denna fråga har utredningen samrått med företrädare för UD.
I kungörelsen angående tillämpning konventionen 20 juni 1956av in-omdrivning underhållsbidrag i utlandetav bör alltså föreskrivas Stockholmsatt

läns allmänna försäkringskassa skall svenskt förmedlande ochvara mottagande
i konventionens Ändringenorgan mening. innebär kassan kommeratt bliatt

mottagande och förmedlande även i de fall New York-konventionenorgan till-
lämpas på grund ömsesidiga åtaganden iav fråga internationellt samarbeteom
för indrivning underhållsbidrag. Såav är i dag fallet med de flesta delstater i
USA.

I förordningen tillämpning rättshjälpslagenom beträffandeav vissa utländska
medborgare bör i punkterna 5 och 6 ordet "utrikesdepartementets" bytas ut mot
"Stockholms läns allmänna försäkringskassas".

I regeringens tillkännagivande befrielse i vissa fall för utländskaom kärande
ställa säkerhetatt för rättegångskostnader, punkt 5 bör ordet "utrikes-m.m.

departementets" bytas "Stockholmsut länsmot allmänna försäkringskassas".
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Indrivningsförfarandet24.4

krono-gällervadföreslåsändringarbedömning: IngaUtredningens
fordringarförsäkringskassornashandläggningfogdemyndigheternas av

underhällsbidrag.förskotteradeavseende

Inledning2344.1

börframtideniävenkronofogdemyndigheternadiskuterasavsnittI detta om
underhällsbidrag ettforskotteradepå somfordranförsäkringskassanshandlägga

mål.enskilt

kronofogdemyndigheternahosFörfarandet24.42

Inledning2.4.4.2.1

enligtverkställighetarbetsuppgift ärhuvudsakligaKronofogdemyndighetens
bl.a. UB.

slagtvåkanenligt UB,verkställighet avmål varaUtsökningsmål, dvs. -om
böter,uttagandemålmål ärAllmänna avmal.enskilda omellermålallmänna

färochtillhar rättmedel somandra statenochavgifttull, somskatt,vite,
föreskriver,regeringen närmarevadenligtföregående dom samt,utsökas utan

lagtill. Ihar rättkommuneller annanfordranliknande staten ensomannan
allmäntfordran ärnågonuttagandemål annanföreskrivas även avkan att om

UB.§61 kap.målenskildaärutsökningsmål än sagtsAndramål. som nu
olikaverkställighetrörsådanamålen avenskildadedelen somärTill största

förskotteradekravFörsäkringskassansfordringar.privaträttsligaslag av
exekutionsrättsligamål. l samman-enskiltbehandlas ettunderhällsbidrag som

bidragsberättigadedetställningalltsaförsäkringskassan somhar sammahang
tillkommermedelindrivningfråga somdet är avDetta ombarnet. atttrots

staten.

målenskildamål ochallmännamellanSkillnaderna24.4.2.2

all-handläggningkronofogdemyndighetens avmellanskillnadenfrämstaDen
sinmål, utöverförrai denmyndigheten typenmål avenskilda äroch attmänna

viktigaiuppgifttillhar attockså av-myndighet,verkställandefunktion som
borgenärsfunktionen.borgenärintressesökandenstill somseenden ta vara
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Detta avspeglar sig bl.a. i de administrativa rutinerna i de allmänna målen, som
i dag skiljer sig från vad gäller i enskilda mål.som

De flesta allmänna mål är således föremål för kronofogdemyndigheternas
bevakning och verkställighet tills fordringarna antingen fulltär betalda eller
preskriberade. I enskilda mål vidtar kronofogdemyndigheten endast den åtgärd

ansökan verkställighetsom Målet avslutasom och redovisas tillbakaavser. till
sökanden så det har konstateratssnart verkställighet elleratt vidare verkställig-
het inte kan ske. Det ligger härefter borgenärenpå själv bevaka fordringenatt
och på begära verkställighetnytt vid lämpligt tillfälle.

De allmänna utsökningsmålen kan sägas indelade i två Hosvara grupper.kronofogdemyndigheterna skiljer nämligen "månadsräkningsmedelpå "man och
"handräckningsmedel". Skillnaden mellan målen visar sig i första hand om enfordran inte kan drivas in i tidigt skede. Målett hör till månads-som gru penräkningsmedel lig kvar hos kronofogdemyndigheten förer beva ing till dess
fordringen preskri medan mål hör tilleras, handräckningsmedelsom gruppenåterredovisas till den uppdragsgivande myndigheten. Handräckningsmedel
hanteras alltså i detta avseende sätt enskilda utsökningsmål.samma Detsomankommer i dessa fall den uppdragsgivande ndigheten själv bevakaattmindrivningsåyfgärderfordringen och ställning tillta skallom prövas vidnya etttillfälle. Alla allmänna målsenare med fordringar tillkommer hand-som staten

i princip enligt rutinernaggzs/grâuirâeága för månadsräkningsmedel prop.

Skillnaden mellan hur enskilda mål och allmänna mål handläggs kan komma
minska i framtiden.att I 1994/95:49 har nämligen föreslagitsprop. en mera

rationell hantering de enskilda målen hos kronofogdemyndigheterna.av Målen
skall enligt förslaget handläggas kontinuerligt under års tidmera medett-möjlighet för sökanden begära det handläggsatt i ytterligareatt ettårsperiod.en
När det gäller underhållsbidrag skall det ske någon särskild begäranutan om
löneutmätning pågår vid utgången ettårsperioden. Syftet är få bortav onö-att
digt arbete förknippatär med skicka målensom framatt och tillbaka mellan
kronofogdemyndigheten och den begärt verkställighet. Förslaget innebärsom
vidare enskilt målatt ett när utrednings- och verkställighetsåtgärder till vidare
är avslutade, skall bevakas under återstoden handläggningsperioden. Krono-av
fogdemyndigheten skall därvid självmant lösutmäta egendom, myndighetenom
på grund samordning med mål ellerav annat någon anledning fårav annan
kännedom sådan egendom. Och restitutionsfordringarom t.ex. överskjutande
skatt skall alltid utmätas under handläggningstiden.

Målsättningen är de reglerna skallatt träda i kraft den 1 januarinya 1996.
Om försäkringskassans underhållsfordran handläggs enskilt mål ellerettsom

allmänt mål har inteett endast betydelsesom handläggningssynpunkt iur utan
vissa fall också för försäkringskassans möjligheter betalt för sin fordran.att
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behandlingtidigareFrågans24.43

fordringaröverväga statensbordeansåg omEnsamförälderkommittén att man
mål. Kom-allmännahandläggasskulleunderhållsbidrag somförskotteradepå
uttalade attuppdrag,dessomfattades menfråganintedock avansåg attmittén

utredas.bordeskyndsamtdenintresseså attden stortavvar blibordefrågan1980-talet attmitteniföreslogrevisorer avRiksdagens
utredning.föremål för en

underhdllsbidragskommittés1987 árstillbilagaiävenFrågan entas upp
RSV.vidSjögrenUlfförfattadBilagan är1990:48.SOU avslutbetänkande

Översyn utsökningsbalken.11992:RSV.s aviockså rapportberörsFrågan
försäk-verkställighetenhävda avförskäl attstarka attdetfinnsverketEnligt
enskil-inteochallmännaske sombörunderhållsfordringar somri.ngskassornas

utredningsuppdrag attverketsinomlågdetintedockansåg attRSVmål.da
utredasbordesakendockframhöll attManfrågan.iförslagframlägga ett

detvadverketvidSjögrenUlfbeskrivertillbilaga rapportenIsnarast. en
handladesbidragsförskottåterkravförsäkringskassornas avinnebäraskulle om

mål.allmännasom

Överväganden2,4.4.4

ärgrund. DetcivilrättsligvilarunderhållsskyldighetenföräldrarättsligaDen
över-Trotsallmänna.dettillövergåttfordranprivaträttslig somfråga enom fordring-talar ävenDettaprivaträttslig. omfortfarandefordringenärgången -

pådenhandläggabörkronofogdemyndighetenför atttillkommer statenen - mål.enskiltdvs.underhållsfordran, ettsombarnetssätt somsamma bevakaförsäkringskassornamål kanenskilthandläggs ettmåletSå länge som
indrivningsresultat. Ingaförverka gottoch ettsina systemfordringen genom

försäkrings-Försarbete.försäkringskassornasriktaskan motinvändningar
ärkronofogdemyndigheternatillöverindrivningsarbetetförkassornas resurser

bättrepåtillgodoses ettkunnaskulleanspråktotalaallmännasdetmöjligtdet att
gällervadindrivningsresultatetuteslutasintedet attkanSamtidigti dag.änsätt

in-Kopplingeni dag.änbli sämreskulleunderhållsbidragförskotteradejust
oväsentlig.inteunderhållsbidrag ärdrivning - alltsåmål ärenskilda attfordringarkassanshandlägga sommedfördel attEn

tydligareunderhållsbidraget ärochindrivningenmellanfinnskopplingden som
såuttryckasocksåkanSakenmål.allmänthandläggs ettfordringen somän om harintebidragsansvarigedengrundfått attfordran avstatenden somatt

kommafallet kan attredan ärvadgrad änhögrei somännusittfullgjort ansvar
inteochskattmedjämförbarfordran t.ex.offentligrättslig enuppfattas ensom

sådanEnfamiljen.iutgångspunktsinharfordranprivaträttslig somensom
bra.inteutveckling är
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En fördel med handlägga försäkringskassansatt underhållsfordran ettsomallmänt mål ofta nämns är försäkringskassornassom att roll skulle renodlas omborgenärsfunktionen överlämnades till kronofogdemyndigheterna. Detta stäm-
visserligen på så sätt kronofogdemyndigheternamer att beträffande de fordring-

överlämnats för indrivningar som skulle ha beslutaatt anstånd och be-om
stämma avbetalningsplaner med den bidragsansvarige, begära den bidragsan-att
svarige skall försättas i konkurs och bevaka irätt sambandstatens med att
kronofogdemyndighetens beslut överklagas Försäkringskassorna skullem.m.
dock alltjämt ha kvar rad uppgifter förknippadeären med återkravsverk-som
samheten. Så skulle kassorna alltjämt ha skicka inbetalningskortatt ut och
betalningsanmaningar, pröva den bidragsansvarige betalarom efter förmåga och

så inte falletär överlämnaom målet till kronofogdemyndigheten- för in--
drivning. Försäkringskassorna skulle även ha handlägga och fattaatt beslut i
ärenden eftergift.om

En fördel med driva försäkringskassansannan att fordringar allmännasom
mål brukar ärtassom därigenomatt skulleupp slippa detman arbete ärsom
förknippat med mål i mångaatt fallett skickas fram och tillbaka mellan försäk-
ringskassan och kronofogdemyndigheten.

Om de föreslagna ändringarna målhanteringen hos kronofogdemyndig-av
heterna genomförs kommer detta arbete minska. Man fåratt då konti-en mera
nuerlig handläggning iän dag de enskilda målen hos kronofogdemyndig-av
heten. Också kassornas arbete med bevaka underhållsfordringaratt kommer att
minska; när utrednings- och verkställighetsåtgärderna i enskilt mål tillsett
vidare är avslutande skall kronofogdemyndigheten bevaka fordringen under
återstoden handläggningsperioden.av

Mot bakgrund det framlagda förslaget framstårav reform inte likaen som
angelägen tidigare.nu som

Ett skäl handläggaannat fordringarnaatt allmänna mål är de för-som att
seningsavgifter utredningen föreslagit kommersom handläggas i denatt ord-
ningen kapitel 23. Detta skäl väger emellertid inte speciellt tungt.

Görs kassans fordran till allmänt målett kommer lagen avräkning vidom
återbetalning skatter och avgifter bli tillämpligav att bidragsfordringen.på
Avräkningsreglerna gör kassans fordranatt vid verkställighet avseende t.ex.
överskjutande skatt får företräde framför barnets fordran utmätning i e-mål.

Att handlägga försäkringskassans fordran allmänna mål har framgåttsom som
både fördelar och nackdelar. Utredningen emellertid övervägande skälanser att
talar för tills vidareatt behåller dagens ordning.man
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denfordranEftergift24.5 statensav

föräldernbidragsansvariga

eftergiftsinsti-låterföreslårUtredningenförslag: attUtredningens man
föreslåsövrigtIförseningsavgifterna.föreslagnadeomfatta äventutet

eftergift.reglernaändringaringa omav
eftergiftansökanfåmöjligheternadiskuterarUtredningen att omen

betalningupphörtheltellerminskatskuldenfalli dei sak genomprövad
eftergift.ansökaneftergjorts omsom

Inledning24.5.1

försäk-fastställt övertarunderhållsbidrag ärochbidragsförskott utgårNär ett
lämnatsbeloppdetintilldock endastbidraget,till sombarnets rättringskassan

bidragsansvarigeskall denutgårbidragsförskottlängeSåibidragsförskott.i
tillförskottetdetdeltill den motunderhållsbidragetbetaladärför svarar --

föräldernsunderhållsbidragsansvarigadenfall kandessaIförsäkringskassan.
bidrags-omfattande änmindrebliunderhållsbidragbetala omskyldighet att

till barnet.direktbetalatsskulle haunderhållsbidragetochförskott inte utgått
bidragsansvari-Om deneftergift i BFL.reglernamedDetta hänger omsamman

principinaturligtviskan barnettill barnetdirektunderhållsbidragbetalar -ge
detinnebär, äveni BFLregleringenSkillnaden är omfordran.sin attefterge- i vissaeftergifttillhar rättbidragsansvarigedeni lagen,inte direkt enattanges

situationer.
förbidragsansvarigedenåterkravbesluta gentemotfårFörsäkringskassan att

meddelasEftergift fårdelvis.helt ellerskall efterges omräkningallmännasdet
förhållanden.ekonomiskabidragsansvarigesi denändringpåkallatdet är av

tillmed hänsynskäligtframstårdetmeddelasövrigtiEftergift får även somom
anledningsärskildellerförhållandenpersonligabidragsansvariges annanden av

BFL.18 §
bidragsförskottförlängtförocksågälleri BFLeftergiftBestämmelserna om

studerande.för

historik24.52 Kort

eftergiftmeddelamöjligheterökade attsuccessivt gått avUtvecklingen har mot
bidragsansvarige.denpåfordranstatens
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Enligt 1943 års lag förskottering underhållsbidrag till barn fordradesom av
för återkravsrätten skulle eftergesatt det förelåg synnerliga skäl.att

År 1960 utökades möjligheterna till eftergift bestämmelserna i 1943attgenom
års lag ändrades på så sätt återkrav för det allmännas räkningatt kunde efterges

särskilda skäl föranledde det.om
År 1974 utökades möjligheterna bevilja eftergift ytterligare. Eftergiftatt skulle

kunna beviljas efter skälighetsprövning särskilda skäl behövdeen utan att
föreligga. l bestämmelsen kraveftergift fick meddelas detattangavs om var
skäligt med hänsyn till den bidragsansvarige varit sjuk,att arbetslös, omhänder-

för vård eller haft försörjningsbördatagen detstoren samt om av annan an-
ledning framstod skäligt.som

Vid 1979 års underhållsreform ändrades eftergiftsbestämmelserna Denytt.
fick då den lydelse de fortfarande har. Omformuleringen syftade bl.a. tillsom

klargöra redan ekonomiskaatt skälatt skulle kunna leda till eftergift prop.
1978/79:12 121 och 204.s.

24.5.3 Vilka fordringar kan efterges

Eftergift kan meddelas efter ansökan. En försäkringskassa kan emellertid be-
sluta eftergift ingenäven ansökan gjorts 7 § RFV:s kungörelseom medom
föreskrifter för verkställigheten BFL, FBFL och SBAL.av

Enligt 18 § BFL kan underhållsfordran efterges helt eller delvis.en
Det vanligtär bidragsansvarigs skuld för utgivnaatt bidragsförskott ändrasen

under tiden från det han eller hon ansöker eftergift till dess beslut i ärendetom
fattas. Att skulden ändrats kan bero på att

belopp tagits tvångsvis,ut-
den bidragsansvarige frivilligt betalat skulden eller del den,en av-
skulden preskriberats.-

Vad gäller underhållsfordringar uppkommer efter ansökan rekommenderarsom
RFV kassan självmant fråganatt prövar eftergift förtiden från ansöknings-om
tillfället fram till kassans beslut Allmänna råd 1986:5 11.s.

förarbetenaI till 1979 års underhållsreform uttalas eftergift i princip inteatt
kan redan betalat belopp,ett det torde möjligtavse beviljaattmen attvara
eftergift för belopp tagits tvångsvis efter det ansökanut eftergiftsom att om
gjorts prop. 1978/79: 12 205. Mot bakgrund detta uttalande ochs. ettav par
avgöranden från Försäkringsöverdomstolen rekommenderar RFV i sina allmän-

råd eftergiftsprövningenatt även omfattar tvångsvisna belopp efteruttagna
ansökningstillfállet Allmänna råd 1986:5 12.s.

Den bidragsansvarige kan också frivilliga betalningar efter ansökan hagenom
minskat sin skuld till det allmänna. Av praxis från Försäkringsöverdomstolen
torde kunna utläsas eftergiftsprövningen bör omfattaatt frivilliga betalningar om
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ochförsäkringskassantillsin skuldslutregleratbidragsansvarige harinte den
bl.a.seuppkommaskuld inte kansåhar upphörtunderhållsskyldigheten att ny

FÖD imål1984-03-282909/82:8,i mål1983-10-11domar1981:11 nrsamt nr
1984-07-03 i målbeslut2043/83:1 och1984-06-27 i mål236/82:1, nrnr

upphört harunderhållsskyldighetenochslutregleratsOm skulden300/84:8.
de fallIinte kaneftergiftsansökan prövas.Försäkringsöverdomstolen ansett att

bidragsansvarigetill denbarnför någotunderhållsskyldigheten kvarstår annat
frivilligadeRFVrekommenderarbidragsförskott, attför vilket kassan utger

13.1986:5rådAllmännaeftergiftsprövningenomfattasbetalningarna s.av

Överväganden beträffandeförslagoch24.5.4

eftergifttillmöjligheterna

Utgångspunkter24.5.4.1

kraveftergifttillmöjligheterdeslagit fastutredningenkapitel 21 harI att som
gällandesighärintressen gördetillgodoserrimligt sättfinns i dag somett

eftergift.bestämmelsernaändraskäldärför saknasdetoch att omatt
ansökanefterbetalatsfordringaromfattafall kaneftergift i vissa ävenAtt som

till efter-möjlighetenfall utesluteri andrabetalningsådanaeftergift medanom
dennadärförUtredningenkritik.förvarit föremålemellertid targift har upp

ändringari ingadockDiskussionen24.5 .4.2. attavsnitt utfråga här mynnar
föreslås.

bidragsförskotts-införas iskallförseningsavgifterförslagUtredningens attom
kunnaavgifter skalldessadiskuteranödvändigtvidaredetgör att omsystemet

Även dennakapitel 23.förseningsavgifterangåendeeftergiftbli förföremål se
24.5.4.3.avsnitthärfråga tas upp

kraveftergiftefter ansökangjortsBetalning24.5.4.2 omsom

kraveftergiftansökanförebetalningarföljdtillregleratsharSkulder omavsom
vidpreskriberatsskulden harskehellerkan inteEftergiftefterges.kan inte om

gällandedenriktaskritik kan knappastprövningen. Någon motförtidpunkten
betalningarhärdiskuteras ärskallVadavseenden.dessaiordningen somsom

eftergift.ansökaneftergjorts om
skuldenfall dåsamtligasak iieftergift prövasfrågantillåtspraxisI att om

eftergiftefter ansökanbetalningar utomregleratseller heltminskat omgenom
allbetalatföräldern harbidragsansvarigadennämligenundantagsfall, näri ett

underhållsskyldighetensamtidigtfrivilligtförsäkringskassanskuld till som
kaninte längreunderhållsskuldnågonupphört såharbarnet attgentemot ny

uppkomma.
under-beroprövningtillmöjligheternalåtaskäl förbärandeNågot omatt
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hållsskyldigheten barnet kvarstår eller inte kan integentemot anföras här. Det
framstår inte heller önskvärt underhållsbidragsansvarig frivilligtattsom en som
betalat sin skuld till försäkringskassan kan komma i lägesämre bi-änett en
dragsansvarig skulder betalats tvångsvis.vars

Det aktuella problemet kan lösas två Detsätt. utvidga möjlig-är attena
heterna till prövning så de omfattar alla betalningaratt skett efter det attsom
ansökan gjordes. Det andra från eftergiftsprövningenär undanta alla skulderatt

har betalats och detta betalningen har skett frivilligtsom oavsett ellerom
tvångsvis.

Det första alternativet naturligtvisär för den bidragsansvarige.mest gynnsamt
Från hans eller hennes synpunkt det naturligtvisär önskvärt så långtatt som
möjligt kunna få frågan eftergift prövad i sak och detta även skulden harom om
betalats efter ansökningstillfället. Ett ställningstagande kan kommamotsatt att
påverka betalningsviljan negativt. bidragsansvarigaDe betalar efter det attsom
de ansökt eftergift i deras möjligheter till eftergift intetron påverkasattom av
detta kan dessutom komma känna sig orättvist behandlade deatt fårnär veta att
de betalningen gått miste möjligheten till eftergift.genom om

Det andra alternativet framstår det principiellt riktiga. Medsett mestsom
eftergift förstås regel borgenär helt eller delvis efterskänkerattsom en en
fordran. Om gäldenären betalar sin finnsskuld ingen fordran efterge. Attatt
öka möjligheterna till prövning fordringar upphört existera innebärattav som

nligt utredningens mening avlägsnar sig långtså ifrån eftergifts-att man en
prövning i ordets egentliga mening det blir fråga införaatt snarast att ettom

rättsinstitut. Enligt utredningensnytt bedömning är det diskuteradenu pro-
blemet inte så allvarligt bör överväga sådan åtgärd.att man en

24.5.4.3 Eftergift fordran på förseningsavgiftstatensav

Utredningen har i kapitel 23 föreslagit den bidragsansvarige vid dröjsmålatt
med betala tillbaka det underhållsbidragatt har förskotterat skallstatensom
påföras förseningsavgifter.

Med de föreslagna avgifterna söker främst påverka de bidragsansvarigaman
underlåtenhet betala i vederbörlig ordning beror betalningsovilja.attvars

Bland de bidragsansvariga finns det emellertid också exempelvispersoner som
inte klarar återbetalningarna grund ekonomi. För hindra dessaatt attav svag

drabbas det föreslagna föreslår utredningen låterpersoner systemetav att man
möjligheten till kraveftergift omfatta förseningsavgifterna.även

Förslaget kräver ändringar i BFL.
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Ekonomiska effekter och25

andra konsekvenser av

förslagen

minska det allmännasbedömning: Förslagen kan beräknasUtredningens
Därtill kommerminst 110 miljoner kr är.kostnader med räknatgrovt per

förpåverka respektenfå effekt siktdel förslag på attantassom genomen
besparingar. Storlekenförslag medför mindreoch delsystemet somen

förslagenemellertid de olikabesparingarna påverkas att samver-avav
sinaförenskilda innebär förslagen föräldrarnaskar. deFör att ansvar

försörjningbarns betonas.

för det allmännaKonsekvenser25.1

effektivisera handlägg-tillfram syftar bl.a.utredningen har lagtförslagDe att
underlättabidragstörskott ochunderhállsbidrag ochfrågorningen attomav

mål för utredningenangelägnaförsäkringskassorna. Andrabeslutsfattandet pä
bidragsansvariga ochbetalningsmoralen bland devarit förbättrahar attatt

försäkringskassorna.ingángsskulderna tillde s.k.minska
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Minskat dubbelarbete m.m.

Utredningen föreslår bl.a. försäkringskassorna skall få till uppgift hjälpaatt att
föräldrar och barn med räkna och träffa avtal underhållsbidrag tillatt ut om
barn samtidigt socialnämnderna fråntas uppgiften till barnatt attsom se vars
föräldrar ogifta tillförsäkrasär underhåll se kapitel 7. reformDenna kommer

medföra minskat dubbelarbete mellan försäkringskassorna och socialnämn-att
derna, snabbare avtalsskrivning och därmed mindre ingångsskulder, effek-en
tivare kravhandläggning, minskning i antalet eftergiftsärenden och ökatetten
antal direktbetalningar se bilaga 12.m.m

Enligt de beräkningar utredningen gjort med hjälp RFV och Försäk-som av
ringskasseförbundet kommer servicen till de enskilda kosta försäkrings-att
kassorna omkring 90 miljoner kr avsnitt 7.7.2.årper

Samtidigt innebär reformen besparingar i försäkringskassornas administration
på omkring 30 miljoner kr avsnittår 7.7.2.per

För försäkringskassornas del innebär förslaget alltså ökade administrations-
kostnader med omkring 60 miljoner förkr helt år.

Därtill kommer kommunerna, de avlyfts arbetet med underhålls-att attgenom
bidrag till barn, kan minska sina årliga kostnader med omkring 28 miljoner kr
avsnitt 7.7.3.

.Slutligen kommer kostnader för rättshjälp i frågor angående under-statens
hållsbidrag minska. Grovt räknat har denna besparing utifrån kostnadslägetatt -
1992/93 beräknats till 35 miljoner kr avsnitt 7.7.4.årper-

Sammantaget skulle försäkringskassornas roll alltså innebära minskadenya
utgifter för det allmänna med omkring miljoner5 kr år.per

Ny för underhållsbidragmetod beräknaatt

Utredningen har vidare föreslagit metod för beräkna underhållsbidrag,atten ny
ändrade normalbelopp se kapitel 8. Om dessa förslag genomförs blirm.m.
underhållsbidragen i många fall högre i dag. Enligtnågot beräkningarän som
utredningen låtit Göteborgs allmänna försäkringskassa utföra skulle utredning-

förslag fårdet genomslag fullt minska kostnader för bi-ut statensens om- -
dragsförskott med omkring 95 miljoner kr avsnittår 8.7.14 och bilaga 13.per
Därtill kommer det utredningen föreslagna tillägget tio till barnspå procentav
schablonbehov. tillägg kommerDetta ytterligare höja underhållsbidragensatt
belopp föräldrarnasnågot ekonomiska förmåga tillåternär det och därmed- -
minska utgifter för bidragsförskott, dock inte med några belopp.störrestatens

En uppskattning leder till reformdenna kan minska kostnaderatt statensgrov
för bidragsförskott med 95drygt miljoner kr för räknat.år

Den föreslagna metoden bedöms rättvis den beräkningsmetodänvara mera
allmänt används i dag. Den innehåller dock bl.a. led dagens be-änettsom mer

räkningsmetod, nämligen kontroll boförälderns andel behovbarnetsatten av av
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be-förmågaBoföräldernsförbehållsbelopp.föräldersinkräktar dennainte på
försäkrings-påverkakommeri dag. Dettaaktas alltså änpå sätt attett annat

fastställdakontrolleramedunderhållsavtalen ocharbete medkassornas att
denunderlättarSamtidigtbidragsförskott.underhållsbidrag vid ansökan om
be-underhållsbidragenskerförhållanden närboföräldernsbelysning somav
tillibegränsningen rättenföreslagnamed denarbeteförsäkringskassornasstäms

utfyllnadsbidrag.
be-harunderhållsbidragkontrollberäkning ochmerarbete vidDet som nuav

miljoner kr år.omkring 15uppskattats tillskrivits har RFV perav
arbetsbelastning nämn-domstolarnasinte påverkametoden bedömsDen nya

värt.

socialförsäkringsnämndFärre ärenden hos

medverkansocialförsäkringsnänmdernasföreslagitutredningenVidare har att
besluts-kommerHärigenomkapitel 19.inskränkas seeftergiftsärenden skalli
effekti-utnyttjasnämndens kompetensunderlättas,kassornafattandet på attatt

uppskattatsBesparingseffekten harförkortas.handläggningstidernaoch attvare
miljoner kr år.till omkring 2,5 per

preskriptionstidFörlängd

förbättrasyftar tillförslagantalframhar vidare lagt attUtredningen ett som
förrespektenfrämjaochbidragsansvariga föräldrarnadebetalningsviljan bland

till tioförlängasskallpreskriptionstidenförslagetkanHär nämnas attsystemet.
denberäknasfulltslagit igenomförlängningdenna utkapitel 21. Närår

omkringmedunderhållsbidragförskotteradeåterbetalninginnebära ökad aven
helt30 kr för år.miljoner

eftergiftsären-antaletökaförlängningen kommerföreslagnaden attEftersom
betalnings-effekt påönskvärdskallförlängningendessutom,ochden om

bedömningendenutredningenåterkravshantering göreffektivkräverviljan, en
be-motsvarandeungefärmedökaadministrationskostnaderna kommer attatt
förkostnadernainnefattar ävenbeloppetmiljoner kr30omkringdvs.lopp,

kronofogdemyndigheterna.indrivningsverksamheten på
allmän-detminskahellerinteförlängningen är attföreslagnadenmedSyftet
därmedochpreskriptionstidspekulation i korthindrakostnader attutan ennas

sina barnsförföräldrarnasoch betonaförrespektenupprätthålla ansvarsystemet
förkonsekvenserpositivafåkansiktförändringarförsörjning. Detta är som

bidrags-förutgifterförsäkringskassornasockså fördärmedbetalningsviljan och
förskotten.
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Förseningsavgift

Förslaget införa förseningsavgifter den bidragsansvarige inte betalarnärattom
underhållsbidrag till försäkringskassan i vederbörlig ordning syftar till att
påverka dem i föroch sig har förmåga betala ändå inte görattsom men som
det, i fall inte i tid, framdeles skötarätt sina återbetalningar till detvart att
allmänna se kapitel 23. Syftet alltså öka betalningsviljanär och respektenatt
för inte öka inkomster avgiftsuttaget i sig.systemet; att statens genom

För betalningar leder dels till kostnader för krav indrivning,och dels tillsena
ränteutgifter för staten.

Avgiftsbeläggningen bedöms lågt räknat mellan och miljonertvå krge sex per
år i ökade inkomster/minskade ränteutgifter. Därtill kommer antalet bidrags-att
ansvariga med skulder kommer minska, vilket påverkar kostnaderna föratt
krawerksamhet och indrivning.

Projekteringskostnaden har RFV uppskattats till omkring tio miljoner kr.av
Förvaltningskostnader och administrationskostnader i övriga har uppgetts vara
relativt låga. Dessa kostnader har beaktats vid den bedömning gjortssom av
kostnaderna för kravverksamheten.

Förseningsavgifterna bedöms inte påverka förvaltningsdomstolarnas arbetsbe-
lastning nänmvärt. Den prövning domstolarna har vid överklagandengöraatt
kommer normalt mycket enkel beskaffenhet.att vara av

Begränsningar i rätten till utfyllnadsbidrag

Också den föreslagna begränsningen i till utfyllnadsbidragrätten i första handär
avsedd öka respekten för hindra bidragsförskottatt systemet att attgenom
betalas i de fall där det står klart barnet saknar behov frånstöd detut att av
allmänna se kapitel 16. Begränsningsregeln i sig skulle enligt uppskattningen
baserad beräkningarpå försäkringskassan i Göteborg leda till minskadeav
utgifter för bidragsförskott med 30 miljoner kr år.per

Kostnaderna för försäkringskassornas administration med be-ett systemav
gränsningsregler bedöms motRFV bakgrund den beräknings-attav av nya
metoden för underhållsbidrag innebär försäkringskassorna får tillgång tillatt ett
bättre underlag för bedömning dagens metod skulleän ha gett ligga ungefärpå
tio miljoner kr år.per

Därtill kommer ökat antal i förvaltningsdomstolarna.ett processer

Sammanfattningsvis de berörda förslagenom ovan

Sammanfattningsvis kan följande de ekonomiskasägas konsekvensernaom av
de förslag igenom.gåttssom nu

bidragsförskottenFör kan förslagen räknat uppskattas innebära bespa-grovt
ringar omkringpå 155 miljoner kr år. Av detta belopp hänför sig 95 miljo-per
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för-kr till30 miljonerunderhållsbidrag,beräknametodenkr till den attnyaner
ibegränsningentill rättenmiljoner kroch 30preskriptionstidenlängningen av

utfyllnadsbidrag.till
försäkrings-administrationskostnader hosökadeinnebär förslagenSamtidigt

miljoner kr110-115totalttill omkringkan beräknas uppgåkassorna. Dessa per
föreslåssocialförsäkringsnämndernahänför sig tillbesparingarDeår. attsom

då beaktats.eftergiftsärenden harvissaendastavgöra
försäkringskassornaskr till60 miljonerhänför sigbeloppetangivnaAv det

ochberäkningtillmiljoner kr15underhåll till barn,avtalvidmedverkan om
följerkrawerksarnhetkr till den30 miljonerunderhållsbidrag,kontroll somav

hoskostnadernaomfattarbeloppet ävenpreskriptionstidenförlängdadenav
denadministrationentillmiljoner kr10kronofogdemyndigheterna och av

utfyllnadsbidrag.i tillbegränsningen rättenföreslagna
under-vidmedverkanförsäkringskassornasförslagetDärtill kommer att om

miljoner kr åromkring 28i kommunernabesparingarmedförhållsavtal per
miljoner kr35omkringmedrättshjälpsanslagetbelastningminskadoch en

år.per
intäkter/minskade ränteut-ökadeinnebärförseningsavgifterordning medEn

kr år.miljonerochmed mellan tvågifter för perstaten sex
detminskagenomslagfåttdealltsåförslagen närbedömsSarnmantagna --

miljoner kr år.110omkringkostnader medallmännas per

ändringartill mindreOlika förslag

alla kommermindre förslagdelfram atthar lagtUtredningen även somen
utgifterallmännaseller detadministration påpositivt det allmärmasinverka på

intebesparingseffekternakanförslagBeträffande dessabidragsförskotten.för
beräknas.

inte längrekassornaförslagethäradministrationen attVad gäller omavses
utrikes-frånförsuppgifter övervissaochunderhållsbidragförmedlaskall att

försäkrings-allmännaStockholms länsiutlandsavdelningentilldepartementet
24.kapitelkassa

bidragsförskottförslagenbidragsförskottförutgifterna attgällerVad omavses
medverkavilket kanansökningsmånaden,månad föreförskall lämnasendast en

barntillägg på20,kapitelinitialskulderbidragsansvarigasde attminskatill att
kapitel 24,till kassandirektbetalasskall attbegäranförsäkringskassans ut

detjuni månad årfastställasskall kunnafrån börjanunderhållsbidrag t.o.m.
vadboföräldrarnaställasskallkrav10,kapitel störrefyller 19 årbarnet att

fastställtunderhållsbidragåtgärder förtillmedverkavidta ellergäller attatt
talanstid föreförhöjasskall kunnaunderhållsbidrag ävenkapitel 17, att ett

vadföräldrarochbarnuppgiftsskyldighet för14kapitelväckande samt en
15.kapitelstorlekunderhållsbidragetspåverkakanomständighetergäller som
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samverkande effekter

De förslag utredningen lagt fram samverkar vilket det beräknagör svårt att
effekterna. Försäkringskassans roll och inskränkning i möjligheterna attnya en
få bidragsförskott retroaktivt leder till mindre ingångsskulder och ökade möjlig-
heter för de bidragsansvariga återbetala förskotterade bidrag till försäkrings-att
kassan. Detta påverkar i sin vinsterna förlängning preskriptions-tur av en av
tiden negativt. Förbättras betalningen minskar också de skulder riskerarsom

Åpreskriberas. andra sidan leder förändringarna i beräkningen under-att av
hållsbidrag till högre underhållsbidrag i dag vilket kan komma skuld-än ökaatt
sättningen och de belopp kan bli föremål för preskription. Vinsternasom av en
förlängning preskriptionstiden blir då Försäkringskassans roll istörre.av nya
förening med underhållsbidragen enligt förslagen fritt skall kunna omprövasatt
efter fyra år kan vidare minska antalet eftergiftsärenden eftersom under-antas
hållsbidragen lättare och snabbare kan till ändrade förhållanden. Sam-anpassas
tidigt medför förlängning preskriptionstiden antalet eftergiftsärendenatten av
ökar.

Inledningsvis kan den totala belastningen försäkringskassornaspå administra-
tion bli högrenågot deän beräkningar utredningen gjort försumman av som
varje del. bedömningenDen dock administrationskostnadernagörs allt-att -
eftersom förslagen får avsedd effekt sikt kommer sjunka.på att-

Umgängesresor

Förslaget båda föräldrarna skall del i resekostnader bedöms inte ledaatt taom
till nämnvärdanågra kostnader för rättsväsendet eller det allmänna i övrigt.

Umgängesavdrag

Utredningens förslag vad umgängesavdrag bedöms inte leda till någraavser
nämnvärda kostnaderna hos försäkringskassorna.

Regionalpolitiska aspekter

Utredningens olika förslag bedöms inte få regionalpolitiskanågra konsekvenser.

Övrigt

Under slutskedet utredningens arbete har regeringen lagt fram propositionav en
i vilken kostnader för bidragsförskottssystemet till 1998 skallåratt statensanges
minskas med 700 miljoner kr prop. 1994/95 :25år och 1994/95: 100per prop.
bilaga 6. Något uppdrag föreslå sådana besparingar har utredningen inteatt
haft. Av utredningens statistiska undersökningar framgår sådan åtgärdatt en
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ekonomiskt redanhar det svårtmånga gångerskulle slå hårt mot grupp somen
nu.

omgivningfaktorer irad vårpåverkasför bidragsförskottenKostnaderna enav
och bidrags-underhållsbidrags-ändringar ipåverkadet inte går att genomsom

den nivåsåvälpåverkarutvecklingArbetslöshetensförskottssystemen. t.ex.
förskotteradedriva inmöjligheternakan läggasunderhållsbidragen attsom

belopp.

enskildaför de25.2 Konsekvenser

kapitel 7.service seförbättradrollenskilda innebär kassansdeFör nya en
räkna ochmedfå hjälpkunnaförsäkringskassornaenskilde skall hosDen att ut

de enskil-innebär ocksåFörslagetunderhållsbidrag till barn.träffa avtal attom
försörjning påkring barnetsfrågornaekonomiskahjälp med de ettda fåkan

sammanhang.och ienda ställe ett
anslutandedärtillochunderhållsbidragberäknaförmetodenDen attnya

föri dagunderhållsbidrag änleda till högregenerelltförslag kommer sett att
de föräldrarsituationen förSamtidigt kommerkapitel 8.semånga barn som

förbättrasställtdethar attunderhållsbidrag och sämstbetalar att genomsom
Spärre-ensamstående.förhöjslevnadskostnader i FBförnormalbeloppet egna

betalas innaninte behöverunderhållsbidragvidare någotgeln attgaranterar
förförbehållsbeloppenhöjdatryggad.försörjning Deförälderns är ensam-egen

detharboföräldrarför desituationenocksåinnebärstående föräldrar att som
förbättras.vissa fall kommerställt isämst att

under-gjort kommeri GöteborgförsäkringskassanberäkningardeEnligt som
medjämförtmånadochkr barngenomsnitt 78med ihållsbidragen ökaatt per

särskildaför olikabl.a.berori bilaga 13. Dettadag se utrymmetatt
försörjning ochföre barnetsutgifter tillåtsvissaminskas endastförbehåll

hemmavarande barnsliksomtagits borthemmamakeförbehållets.k.detatt
bidragsberättigade barn.framförförsteg

harde, dedelari dessaförslagetmedförbidragsansvariga attdeFör om
underhållsbidraghögrebetala någotfåkommergångermångaförmåga, ettatt

gjort fårGöteborgiförsäkringskassanberäkningarEnligt dei dag.än som
månaden lägrei10 000 kromkringunderbidragsansvariga med inkomster

00015inkomstlägeni överbidragsansvariga, främstmedanunderhållsbidrag
Beträffande effekternaunderhållsbidrag.får betala högremånadkr avper

bilaga 13.och8.7.14avsnittdelar,förslag i dessautredningens se
höjaförslagetföranledsbeloppunderhållsbidragens atthöjningDen avsomav

beaktats.då inteharmed tioschablonbehovbarnetsuppskattningen procentav
Höjningarnabeaktats.standardtillägganvändningökadheller harInte aven

rådekonomi de hargodhar såföräldrar attendast deemellertid attberör som
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betala dem sedan föräldrarnas försörjning tryggats.egen
Förslaget föräldrarna skall dela på resekostnadernaatt innebär för-om att

äldrarnas ekonomiska förmåga kommer utnyttjas bättre iängemensamma att
dag kapitel 11. Detta innebär i vissa fall barnets möjligheter umgås medatt att

förälder bosattär på barnetän ökar. Förslaget kommer ocksåen ortsom annan
undanröja anledning till konflikteratt mellan föräldrarna.en

Också de flexibla reglerna för umgängesavdrag avdragengör kom-mera att
dem iär behovstörst dem tillgodo och vardagsum-mer som uppmuntrarav ett

i stället förgänge endast umgänge under långa sammanhängande perioder se
kapitel 12.

Möjligheterna få underhållsbidragen bestämda tillatt korrekt belopp enligtett
reglerna i FB ökar till följd förslaget upplysningsskyldighet för barn ochav om
föräldrar vad gäller sådana omständigheter påverkar underhållsbidragetssom
belopp se kapitel 15. Möjlighet få underhållsbidrag redanatt omprövatett
efter fyra innebärår ökade möjligheter underhållsbidragen efter deatt anpassa
faktiska förhållandena se kapitel 14. Detta fördelär såväl för barneten som
för den bidragsansvarige.

barnetFör det vidareär vikt underhållsbidrag kan höjas för tidenatt ävenav
innan talan väckts. En sådan möjlighet föreslås införd se kapitel 14. Dettanu
förslag innebär den bidragsansvarige inte har ekonomiskaatt fördelarsamma

i dag undanhålla upplysningar hans eller hennesatt ekonomi harsom attav om
förbättrats.

förslagDe utredningen lägger fram könsneutrala.är Förslagen betonar båda
föräldrarnas för sina barn.ansvar

De skillnader finns mellan och kvinnorsmäns ekonomi avspeglas ävensom
dettapå område. Också de traditionella könsrollerna slår igenom; barnet bor

ofta tillsammans med modern. Dessa faktorer kan emellertid inte i någon större
omfattning påverkas regeländringar vad gäller underhåll till barn ochgenom
bidragsförskott.

Den ekonomiska situationen för bidragsansvariga i vissäven omfattningmen
för boföräldrar redovisas i kapitel
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Övergångsfrågor

skall trädaförfattningsändringarnaföreslagnaförslag: DeUtredningens
januari 1997.i kraft den 1

i kraft såförändringarna får trädaföreslagnaDet givetvis angeläget deär att
Å medsysslarmyndigheter och andrasidanmöjligt. andra måstesnart somsom

förberedelsetid införbidragsförskott få rimligfrågor underhåll och ettenom
ikraftträdande.

framför alltförändringarfram innebärutredningen har lagtförslagDe som
Social-socialnämndernas uppgifter.ochförsäkringskassornasgällerdetnär

får däremotFörsäkringskassornauppgifter.avlastas delnämnderna nyaen
nödvändigt med långdärför såslag.kvalificerat Det äruppgifter, är ensom av

förbereda sigförsäkringskassorna hinnerikraftträdandeföre reformenstid att
för personalen. Deolika utbildningsinsatsergenomföraorganisatoriskt och nya

medför visst behovunderhållsbidrag ävenberäkningreglerna för ettm.m.av
andrajuridiska rådgivare.ochoch hos advokaterhos domstolarnautbildningav

Även reglerna. Utrymme måstefå information deallmänheten måste nyaom
behövlig information.och förmedlaställafinnas fördärför att samman

kraftreglerna träder iutredningen deföreslårbakgrunddennaMot att nya
i och för sigskulle visserligenVissa lagförslagenjanuari 1997.först den 1 av

förslagen hängertill de olika näratidigare. Med hänsynträda i kraftkunna att
utredningens be-lämpligt. Enligtinte dettautredningen dockhar ansettsamman

ochmellan riksdagens beslutmånadervidare ligga minstdömning detbör sex
ikraftträdandet.

inför genomför-förberedelserhel delfrågorna kräverorganisatoriskaDe en
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andet. Det praktiska genomförandet de organisatoriska förändringarna får iav
första hand ankomma på RFV och de allmänna försäkringskassorna.

Utredningen föreslår inte underhållsbidrag till barn skall räknas enligtatt om
de reglerna inom viss tid efter ikraftträdandet. skulle innebäraDettanya en en

Övergångs-mycket belastning försäkringskassornapå och domstolarna.stor
reglerna har i stället utformats på sådant de bestämmelsernasätt fårett att nya
genomslag successivt.

När det i övrigt gäller övergångsfrågor hänvisas till kapitel 27.
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till27 Kommentarer
författningsförslagen

iändringtill lagFörslaget27.1 om

föräldrabalken

6 6 §kap. a

skalltillsammansföräldrarnafastslåsparagrafen DärAndra stycket i är attnytt.
medkontaktharbarnetuppkommakan närresekostnaderför de ensomsvara

kostnadernadel iskallFöräldrarnabarnet.förälder bor på än taortarmansom
normalfalletiinnebäromfattning. Dettaskäligförmåga isin ekonomiskaefter

underhållsbidrag till barnskall tillämpas närfördelningsprinciperatt somsamma
ochkostnadernadel iskallsinsemellanföräldrarnabestäms, dvs. ta envaratt

efter sin förmåga.
vårdnadharföräldrarnaoberoendeBestämmelsen gäller omgemensamomav

barnet inte.eller
till kommentarenhänvisasbestämmelseniinnehålletdetAngående närmare

11.6.3.3 ochavsnittenmotiveringenallmännadenSe§ FB.6 kap. 15 äventill
1.6.3.4.1

15§6 kap.

föräldermedbarns umgängebestämmelserinnehåller somParagrafen enom
Bestämrnel-särskilt nära.barnetstårmedochvårdnadshavareinte är somannan

domstolarnauttryckligenDenstycketandra ärisista meningeni gerny.sen
beslutaför umgänget,villkorandraumgängesmål, jämtei ommöjligheter att

föräldrarna.mellanfördelasskallmedi samband umgängetresekostnaderhur
föräldrar.barnetsendastalltsåbestämmelsenföreslagnaDen avser

iavgörandeförenakunna ettdomstolarnarättspraxis har ett um-I ansetts
såsomförtiden umgänget,villkorsärskilda änmed rörgängesmâl annatsom
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och hur skallumgänget denutövas, plats där skall påbörjasumgängetvar resp.
avslutas och vilken föräldrarna skall för resekostnaderstå och andraav som
utgifter i samband med umgänget.

föreslagnaDen bestämmelsen slår uttryckligen fast i fråga resekost-att, om
nader uppkommer barn skallnär förälderumgås med bor påettsom en som

barnet, domstolarnaän kan besluta hur föräldrarnaort skall fördelaannan om
resekostnaderna. Frågan det finns anledning meddela beslutatt ettom om
fördelning resekostnaderna skall bedömas med utgångspunkt i vad bästav som
främjar barnets kontakt med den förälder barnet inte bor tillsammans medsom
eller vad bäst för barnet. Somär anförts i den allmänna motivering-som annars

kapitel 11 finns det anledning sådant beslut fördelningenatt antaen att ett om
kostnaderna i fallmånga kan ha positiv inverkan på I de fallumgänget.av en

där föräldrarna inte kan samarbeta i frågan barnets medumgänge ienom
förälder bosattär på kan sådant beslut dessutom nödxän-ort ettsom annan vara
digt för barnets behov skall bliumgänge tillgodosett.att av

Liksom det gällernär andra kostnader för barns behov föräldrarnaskallett
regel bidra till resekostnaderna efter sin ekonomiska förmåga se lensom resp.

föreslagna bestämmelsen i 6 kap. 6 § andra stycket FB. Denna bör bedömasa
enligt de principer gäller bestämmernär underhållsbidrag till barn. Ensom man
förälder saknar ekonomisk förmåga bidra till resekostnaderna är nteattsom
heller skyldig det. Förstgöra och främst måste förälderns och barretsatt
grundläggande behov täckas. Det bl.a. detta liggerär i uttrycket skäligsom
omfattning"

.
Uttrycket i skälig omfattning också möjlighet i det enskilda falletattger

fördela kostnaderna på Här bl.a.sätt. sådana fall då det skulleett annat avses
framstå stötande inte alls hänsyn till varför föräldern och barnetatt tasom or
mycket långt ifrån varandra. Så kan fallet föräldrarnasnärt.ex. vara en av
flyttning uppenbarligen inte beror på önskan ställa tillän bekymnerannat atten
för den andra föräldern.

Endast kostnader betydelsenågon bör beaktas. Detta innebär resekost-attav
naderna i allmänhet bör beaktas endast avståndet mellan bostadsorternznär är
relativt riktpunkt kan avståndet överstiger 10 mil. I enskidastort; atten vara
fall kan det emellertid finnas anledning bedömning.göra Det JÖIatt en annan

förutsättas de bor i storstad med väl utbyggd kollektivtrafikt.ex. att som en en
och utnyttjar månadskort eller liknande färdbevis för andra användersom resor,
kollektivtrafiken också vid umgängesresor avståndet mellan bostais-även om

överstiger tio mil. Inte bara inom landetorterna ävenutan ubmresor resor
landet bör beaktas.

förutsättningEn för båda föräldrarna skall uppfatta fördelningenatt av rese-
kostnaderna dem emellan rättvis endast beaktarär nödvändgaattsom man
kostnader. Också detta ligger i det valda uttrycket skälig omfattning". bbr-
malt bör den använda det billigaste färdsättet med allmänna kommtni-som reser
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det bästa alterna-bil kandåsituationerfinns det dockSjälvfalletkationer. vara
boendealter-andraingaendastbeaktashotellvistelse börKostnader förtivet. om

till buds.nativ står
interimistiskt kandomstolarnaföljerkap. 20 § FBbestämmelsen i 6Av att

beslutinterimistisktmedsambandfördelning iförordna resekostnadernas ettom
umgänge.om

villkorandrabeslutadomstolarna fårbestämmelsen framgårdenAv att omnya
förbehövsbeslutsådanameddelasåledesDomstolarna kanför umgänget. som

det.utbytefår bästabarnetochskall fungera smidigt såumgänget att avatt
fårenligt kap. FBunderhåll 7i måldomar och slutliga beslutHovrättens om

förbudmotsvarande§ FB. Ett12överklagas 20 kap. mot atti princip inte
sinsemel-föräldrarnaregel skallhär;skulle tänkbartöverklaga även somvara

harUtredningensin förmåga.efterochdel i resekostnadernalan ta envar
överklagande tillreglersärskildaför inte föreslå någraemellertid attstannat om

HD.
resekostnaderfördelningengäller inte6 §Bestämmelsen i kap. 15 FB av

detförutsättsfallsådantvårdnad. attIharföräldrarmellan ettgemensamsom
vård-medhar göraalla frågorsjälva kommerföräldrarna överens attsomom

tillsam-borintebarnetföräldermed denkontakterdäribland barnetsnaden, som
kraft bakominte någonalltså sättavårdnad kanVidmed. mangemensammans

iBestämmelsendomstolsavgörande.utverkafördelningsregeln ettattgenom
harföräldrarförbetydelsefå6 § bör ändå kunna6 kap. gemensamsoma

har.föräldrarnavilketdenvårdnad att ansvarangergenom

§6 kap. 17

bestämmelser.processuellainnehållerParagrafen
vårdnadsmål kanförinomhandläggsunderhåll ettfrågaAtt ramensomomen

femteföljeri fråganär överenshuvudförhandling parterna avavgöras utan om
cket.stâätte införts avgöramöjlighethartillägg attGenom dettastycket är nytt. en

indis-för detinomhuvudförhandlingunderhållfrågortvistiga ramenutanom
handlingarnaunderhållsfrågortvistigaMöjligheten avgöramålet.positiva att

5 RB närstycketförsta18 §42 kap.enligtgällervadmedöverensstämmer som
tillhänvisasdel kanmål. dennasärskilt Ihandläggsunderhållsfrågan ettsom

1986/87:89.prop.
målinnanregeluttrycklig ettinte att parternadet i FB någonfinnsdagI om

de intetalan,sinslutföratillfälleberedasskallhandlingarna att ompåavgörs
införd.bliföreslåsbestämmelsesådanredan. Engjort detha nukan anses

underhålls-tvistiglämpligt avgöradetbedömer ärdär attde fall rättenI att en
ombud,anlitatintefall däri desärskiltdet,handlingarna kan parternafråga på

ståndpunkt-sammanfattningskriftlig parternasbefogat görrätten avatt envara



524 Kommentarer till författningsjörslagen

såsom de uppfattats ochrätten, möjlighet sig överer, parternaav att yttrager
sammanfattningen 42 kap. 16 § RB. sammanfattningen bör lämpligen tillställas

samtidigt de bereds tillfälle slutföraparterna sin talan i målet.attsom
Se vidare kapitel 13.

7kap.1§

Andra stycket i paragrafen har ändrats. Genom ändringen har den s.k. avbrotts-
regeln tagits bort se avsnittäven 10.5. Går barnet i skolan efter det barnetatt
fyllt 18 år föräldrarnaär underhållsskyldiga under den tid då skolgången pågår
och detta även och studieavbrottnär Inget krav oavbrutengörs. påoavsettom
skolgång uppställs alltså.

Efter det barnet fyllt 18 år föräldrarnaär dock underhållsskyldigaatt bara om
barnet går i skolan. Gör barnet avbrott i sina studier för arbeta ellerett göraatt
något föräldrarnaär inte underhållsskyldiga underannat uppehållet under-men
hållsskyldigheten träder igen och barnetnär återupptar skolgången. Vidom
bedömandet underhållsskyldigheten får bortse från kortare uppehåll iav man
samband med byte skola eller utbildningslinje eller liknande på sättav samma

i dag.görsom man

7kap. 3 §

Av FB:s grundläggande bestämmelser underhåll till barn följer under-attom
hållsbidrag skall bestämmas med utgångspunkt i barnets behov och föräldrarnas
inbördes ekonomiska bärkraft. Bestämmelsen allmäntär så hållen denatt ger

för olika beräkna underhållsbidrag.sättutrymme Det naturligtvis önskvärtäratt
ha tillgång till fast beräkningsmetodatt kan vinna allmän tillämp-en mera som

ning. denI allmänna motiveringen har utredningen beskrivit metoden som
enligt utredningens mening bör användbar i många situationer kapitel 8.vara

I första stycket i 3 § har tagit spärregel eller garantiregel. Denna regelen en
aktualiseras först kommit framnär till preliminärt underhållsbidrag.ettman
Genom regeln underhållsbidraget inte inkräktar föräldernspågaranteras att eget
underhåll. Bestämmelsen framgårär, den allmänna motiveringen,som av av
betydelse för boföräldern.även

Bestämmelsen får betydelse inte bara underhållsbidrag tillnär barn bestäms
första gången också exempelvis bidragsskyldighetennär iutan omprövas en
jämkningsprocess.

Andra stycket innehåller bestämmelser förbehåll för försörjning.om egen
Dessa kostnader, bostadskostnaden, beräknas med ledning normalbe-utom ettav
lopp differentierats beroende föräldernpå lever eller tillsammanssom om ensam
med make eller därmed jämställd sambo. Normalbeloppen har tillanpassats
Konsumentverkets beräkningar hushållens kostnader.av
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det regelsammanboende beror på ärlägre normalbeloppet förDet att som
delashushållsutgifterna kande löpandebilligare leva tillsammans änatt ensam;

utnyttjas. förutsätter"stordriftsfördelar" kan Dettaflerpersonershushålletsoch
självständiga,oberoende, ekonomisktfråga ekonomisktdock det tvåäratt om

120nettoinkomsteller sambonsammanboende. Har maken motsvararsomen
underhållsansvariga föräldern alltsåbörbasbeloppet för år räknat denprocent av

fåfall föräldernandra börtillgodoräkna sig det lägre normalbeloppet. Ifå
ensamstående.hon varitsig belopp han ellerförbehålla omsamma som

i de fallfår betydelsehänvisningen till 2 § framgår spärregelnGenom ävenatt
förvärvsförmågan. Enutifrån verkligaunderhållsskyldigheten bestäms dendå

fårVid beräkningengrund för beräkningen.inkomstsituation ligger då tilltänkt
medelhar kvarföräldern den inkomstenfall kontrollerasi dessa att antagnaav

sin försörjning.till egen
med högreangående förbehålltagits undantagsregeltredje stycket harI en

normalbeloppet.belopp medän
levnadskostnader utomvanligautgifterna för föräldersdet visasOm kan att en

onormalt ellersärskilda omständigheterbostadskostnaderna grund ärpå storaav
förbehållasnödvändiga kan föräldernframstårutgifter ettextra annars som

högre belopp.
harmotiveringenrestriktivt. den allmännaskall tillämpas IUndantagsregeln

normalbeloppetbeloppi vilka fall högreutredningen behandlat ännärmare ett
ifråga avsnitt 8.7.5.2.bör kunna komma

underhållsbidragetsinverkar påbelopp medges och detde fall högreI ett
Underhålls-opåkallat.detta inte uppenbartdet tidsbegränsasbelopp skall ärom

olika tidsperioder.olika belopp förfall bestämmas tillbidrag kommer i dessa att
aktuellt skall under-förbehållettidsbegränsadeFör tiden efter den då det är ett

enligt vanliga regler gälla.hållsbidrag beräknat
nedsättning här-till fortsattgjorts bör möjligheternatidsbegränsningHar en

sinskallföräldernmycket restriktivt. Avsiktenbedömas ärefter att anpassa
effekt kan inte nåstill sitt försörjningsansvar. Dennaekonomiska situation om
utgiften knappast kanbeaktandefortsattfrån början klartinte stårdet ettatt av

tiden.efter den angivnaskekomma att
naturligtvis ocksåtid de kanofta begränsadLånekostnader kan menavse en

Vid bedöm-med studieskulder.Så ofta falletvaraktig karaktär. ärav mervara
kan detandra slagetdet ellerutgift skallningen varaanses vara av enaav om en

frittunderhållsbidrag kantidsfrist efter vilkenlämpligt utgå från den ettatt
utgift inte bedömsutgift skulle dåtidsbegränsadEnomprövas. varasomvara en

förslag fyrautredningens år.tidsperiod medaktuell under längre änen --
i ställetunderhållsbidragetlångvarigt slag fårutgiftenBedöms meravara av

utgiften upphör.ochjämkas när om
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En ordning tidsbegränsademed förbehåll ställer krav tydliga domar därpå
direkt kan utläsa vilka kostnader beaktats och för vilken tid de be-man som

aktats.

7kap.4§

Paragrafen innehåller bestämmelser den bidragsansvariges till avdragrättom
på underhållsbidrag för sina utgifter för barnet.egna

ÄndringenI första stycket har gjorts ändring. gäller kravet barnetspå atten
vistelse skall ha under sammanhängande tid minst fem hela dygn förvarat en av

umgängesavdrag skall få kravgöras. Detta har tagits bortatt och ersattsnu av
kravet vistelsenpå skall omfatta minst hela dygn under kalendermånadatt sex en
se vidare avsnitt 12.4.

Är denna förutsättning uppfylld, räknas avdraget varje fullbordat dygn av
barnets vistelse. Med dygn alltjämt tiden mellan kl. 0.00 och kl. 24.00.ett avses

7kap. 8 §

Paragrafen behandlar preskription till underhållsbidragrätten inte harav som
Ändringenblivit fastställt. innebär domstolen kan fastställa underhålls-att att

bidrag skall utgå retroaktivt i högst fem denår, bidragsansvarige inte gårom
med längrepå tid se avsnitt 21.6.även Tiden i dagär år.tre

Avsikten inte möjlighetenär döma retroaktiva underhållsbidrag inomatt att ut
den lagen medger skall tillämpas restriktivt. principI bör underhålls-ram som
bidrag för förfluten tid de omständigheterprövas förelåg denunder tidmot som

bidragsskyldigheten Risken för detta skulle leda till oskäligtattsom avser. en
betungande underhållsskyldighet motverkas naturligen domstolen görattav en
sammanfattande bedömning samtliga relevanta omständigheter. Därvid be-av
aktas bl.a. den bidragsansvariges förmåga betala belopp för förfluten tidatt ett
eventuellt tillsammans med underhållsbidrag för framtiden. Samtidigt måste man
beakta den bidragsansvarige normalt har haft möjlighet vid planering-att sett att

sin ekonomi försätta sitt barns underhåll.en av av pengar
Jämför rättsfallen NJA 1991 503 och 1985 As.

7kap. 9§

Genom ändring i första stycket förlängs preskriptionstiden för fordringar påen
underhållsbidrag blivit bestämda dom eller avtal från fem till tio år.som genom
Se vidare avsnitt 21.6.

I övrigt har endast mindre språkliga ändringar gjorts.
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10 §kap.7

ochomprövning domarjämkning ochparagrafen bestämmelserfinnsI avom
underhåll.avtal om

avtalellerjämka dommöjligheterdomstolarnasstycket har ettförstal att en
väckts fårinnan talantidavsnitt 14.3.2. Förseförfluten tid vidgats ävenför

vilketbort eller,ned ellerbidragobetalda sättsjämkning så sätt tasgöras att
höjs.intebetalt ellersig detunderhållsbidrag vare ärnyhet, på så sättär atten

underhålls-neddelvisellermöjligt helt sättaintesåledes alltjämtDet är att
underhållsbidrag förfått sittbarnet gångbetalats. Harbidrag redan ensom

grundbefara påi framtidenhellerdet alltså intetid, behöverförfluten att av
det fått.bidragdettillbaka någotfå betalaförhållandenändrade somav

grundunderhållsbidrag påuppåtjämkaförfluten tidförMöjligheten ett avatt
kanåterhållsamhet. Denmed vissanvändasbörändring i förhållandena t.ex.

jämkning hartillförhållanden rättekonomiskaändradeutnyttjas denär gersom
sinunderrätta barnetdröjt medbidragsansvarigetid denförelegat att omen men

förfluten tid.jämkning baraIngenting hindrarekonomi.förbättrade att avser
förbätt-hartalanbidragsansvarige prövasnärförhållandet denEnbart det att en

tidförflutenunderhållsbidraget förtillinte ledasituation börekonomiskrad att
bakgrundprincipinämligen prövasstorlek börUnderhållsbidragets mothöjs.

sighänförbidragettidvid denförelågförhållandenekonomiskade somsomav
vid nedsättninggällernormaltmed vadöverensstämmertill. Detta avsom

171.1978/79:12tid prop.för förflutenunderhållsskyldigheten s.
såskall någotförändringengäller i dagsänkningarretroaktivaVid att vara av

retroaktivavidgällabörtillfällig. Detta äveninte endastochbetydelsenär stor
höjningar.

andra stycket§följer kap. 47s.k. umgängesavdragtillfrågaI rätten avom
villkorenändrainte kani principväcktsinnan talan harför tiddomstolenFB att

avdragsrättökaddetunderhållsbidrag sättettill avdrag attför rätten enens
tidför förflutendomstolenOmobetalda.utestårbeträffande bidragmedges som
detumgängesavdragetkommerunderhållsbidraget,höjerjämkning omgenom -

iändringbeloppet. Någonöka tillunderhållsbidragetkvotdelutgör atten av -
frågaintedetstycket FB§ andra ärkap. 4enligt 7för avdragsrättenvillkoren

fall.i sådantettom
underhållsbidrag kanstycketi tredjeändringen ärInnebörden ettatt om-av

förhållandenaåberopabehöverdvs.fritt efter fyra år, attpartenprövas attutan
domstolenbehöverha ändrats,skulleförhållandenaOchändrats.har även om

l4.3.1.avsnittSedomen. ävengrund för dendetinte nyaange som
restriktivaskalldomstolarnainnebär interegleringenDen att meravaranya

detsådant ärsättändrats påharförhållandena attbedömningenvid ettav om
bidraget jämkas.befogat att

20till kap.kommentaren 7Se även
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7 kap. l4§

Angående ändringen i första stycket hänvisas till kapitel
Det helt övervägande antalet ungdomar avslutar inte sin skolgång före vår-

terminen det deår fyller 19. Underhållsbidrag bör därför interegel faststäl-som
las för kortare tid. Detta framgår paragrafens tredje stycke. Se även avsnittav
10.6.4.

7 kap. 20 §

Paragrafen är Den ålägger föräldrar och barn hålla varandra informeradeny. att
sådana omständigheter har betydelse för underhållsskyldigheten.om dettaIsom

ligger det skall fråga uppgifteratt viss beskaffenhet. En föräldervara om av en
kan inte med stöd bestämmelsen kräva ständig information varje händelseav om
i barnets eller den andra förälderns liv. Bestämmelsen betydelsefullaavser mera
omständigheter och endast sådana påverkar de ekonomiska förhållandena.som
När underhållsbidraget har fastställts kan ledning härvid hämtas från vad som
gäller beträffande jämkning vid ändrade förhållanden.

Upplysningsskyldigheten gäller såväl i samband med underhållsbidragetatt
skall fastställas detnär redan har fastställts. Har underhållsskyldighetensom
fastställts gäller upplysningsskyldigheten endast ändrade förhållanden.

Som exempel på omständigheter kan ha betydelse för underhållsskyldig-som
heten kan boföräldernnämnas eller den bidragsansvarigeatt har fått ytterligare

barn. Har föräldern gift sig eller fåttett barn kan detta påverka underhållsskyl-
digheten Åändrade bostadskostnader och ändrat normalbelopp.genom andra
sidan kan det så vissa omständigheter tidigareatt förelegat upphört;vara som

förälder kan ha skilt sig. Vid sidan ändradet.ex. familjeförhållandenen harav
givetvis inkomster och inkomständringar hos den bidragsansvarige och hos
boföräldern Ävenbetydelse för underhållsbidragets storlek. mindre inkomständ-
ringar och för sig litensåär upplysningsskyldigheten intesom aktuali-var atten

kan ha sådan betydelse upplysningsskyldighetsammantagnaseras inträder.att
Vad gäller barnet aktualiseras upplysningsskyldigheten bl.a. barnet börjarom
arbeta och hans eller hennes behov underhåll från föräldrarna därigenomav

Ärminskar eller helt faller bort. barnet 18över år påverkas underhållsskyl-
digheten barnet i skolangår eller inte.av om

händelseI oenighet vilka upplysningar bör lämnas, det denärav om som som
har lämna upplysningenatt får bestämma. Någon möjlighetytterst fåsom att
detta ställningstagande finnsöverprövat inte. Upplysningsskyldigheten inteär
heller direkt sanktionerad. Underlåtenheten lämna upplysningar kan emeller-att
tid beaktas i de fall där det blir fråga jämka underhållsbidrag föratt ettom
förfluten tid. Detta gäller båda det fråganär är höja underhållsbidragatt ettom

detnär frågaär sänka eller helt bort obetaltsom att underhållsbidragtaom ett
för tid innan talan väckts. de fallI höjning underhållsbidraget aktualiserasen av
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ekonomi blir detbidragsansvariges godaoch för denna dengrunden är av
informationsskyldighet.fullgjort sinbidragsansvarige harintresse huruvida den

för förfluten tidunderhållsbidrageller borttagandede fall sänkningI ett aven
boför-underhåll ellerminskade behovaktualiseras och grunden barnetsär av

boföräldern harhuruvida barnet ochekonomi intresseålderns goda blir det av
upplysningsskyldighet.fullgjort sin

fullgöra sinbidragsansvarigeinte har fyllt 18 får dende fall barnet årI upp-
tredjekap. 2 § stycket FBenligt 7 ärlysningsskyldighet dengentemot som

underunderhållsbidrag. Står barneti frågorbehörig företräda barnetatt om
barnetden föräldervårdnad företräds barnetföräldrarnas somavgemensamma

hos NJA 1985 387.bor s.
frågaalltså intefullgöras självmant. DetUpplysningsskyldigheten skall är om

tagit initiativ.information först sedan någonskyldighet lämnaatt annanen
i avsnittUpplysningsskyldigheten behandlas 15.4.även

Övergångsbestämmelser

janua-föreslås i kraft den 1princip ändringarEnligt punla träder i alla de1 som
1997.

Övergångsbestämmelserna underhållbestämmelsernainnebär deatt omnya
från ikraftträdandet.skall tillämpasi principm.m.

fastställdaunderhållsbidragdeinte skall ärinnebär omprövaDetta att somman
i princip gällerde reglerna näri kraft endaständringarna trädernär utan att nya
januari 1997.efter den 1fastställas ellerunderhållsbidrag skall omprövas

Övergångsreglerna den andraförälder inte kan krävainnebär vidare attatt en
ikraftträdandet,uppkommit förehardel i resekostnaderföräldern tar omsom

grundredan tidigare på överens-härtill har förelegatinte skyldighet t.ex. enav
bidragsansvarig förälder krävaheller kanmellan föräldrarna. Intekommelse en

föreharbestämmelserna ägtumgängesavdrag enligt de umgänget rumomnya
ikraftträdandet.

handlägger vidunderhåll till barn kommunernagäller ärendenVad de somom
handläggaskyldigheterregleringen kommunensikraftträdandet innebär attatt

dessade handläggerreglering motiverasfallerdessa bort. Denna att somav
försig i de reglernafall hadeärenden i måstkommunerna sättapå annat nya

beräknas.underhållsbidrag skallhur
överlämnasvid ikraftträdandetbörärenden aktuella kommunernaDe ärsom

givetvisenskildahandläggning. måsteförsäkringskassan för fortsatt Detill
kommer ske.informeras så attattom

till försäk-för inte övergårföra talan barnEftersom socialnämndens rätt att
innebärbestämmelsetagitsringskassorna har under punkt l attsomen

anhängiggjorts ii målföreträda barnsocialnämnden alltjämt har rätt att som
före ikraftträdandet.domstol
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Preskriptionstiden för fordringar underhållsbidragpå f.n. fem Enligtår.är
förslaget kommer tioårspreskription gälla. Fordringar gång haratten som en
preskriberats skall naturligtvis inte träffas förlängningen.av

Förlängningen preskriptionstiden från till fem år trädde ikraft dentreav som
l januari 1995 omfattar underhållsbidrag för vilka den ursprungliga förfallo-
dagen inträtt den 31 december 1991 eller blirDet också dessa fordringarsenare.

kommer omfattas den ytterligare förlängning föreslagits.attsom av som nu
framgårDetta punktav

I punkt 3 föreskrivs mål underhåll inletts i domstol före ikraft-att om som en
trädandet i sak enligtprövas äldre bestämmelser.

Enligt punkt 4 gäller för bidragsskyldighet bestämts enligt äldre lag desom
bestämmelserna, det fråganär jämkningär eller omprövning. Detnya om

betyder bestämmelserna i 7 kap. 10 § i den lydelsen tillämpasatt även pånya
domar meddelats före ikraftträdandet och avtalpå slutits före nämndasom som
tidpunkt. Denna punkt innebär också de föreskrifterna i kap. 3 §7 bliratt nya
tillämpliga.

I praktiken innebär regleringen bl.a. underhållsbidrag bestämts denatt som
31 december 1992 eller tidigare fritt får den regleringenomprövas när nya
träder i kraft.

Har mål jämkning eller omprövning väckts före ikraftträdandetett gällerom
dock kap. 10 §7 i dess äldre lydelse.

Såvitt gäller underhåll tid före ikraftträdandet får för tiden innansom avser
talan väckts jämkning bestridande ske endast så obetaldasättmot parts att
bidrag ned eller bort.sätts införda möjlighetenDen höja underhålls-tas attnu
bidrag för förfluten tid gäller alltså inte beträffande underhållsbidrag som
belöper tiden förepå ikraftträdandet.

Den omständigheten underhållsbidrag enligt utredningens förslag skallatt
bestämmas enligt andra regler innebär inte förhållandena ändrats påatt ett
sådant i kap.sätt 7 10 § första stycket FB.som avses

Enligt utredningens förslag skall talan underhållsbidrag för förfluten tidom
inte kunna bifallas för längre tid tillbaka fem räknat frånän år, den dag då talan
väcktes. dagI gäller tid år. Har bidraget fastställt förrättentre atten av
förfluten tid gått förlorad före ikraftträdandet den januari1 1997 bör rätten
givetvis inte återinträda till följd den regleringen. Detta itasav nya upp
punkt

Övergångsregelninnebär i praktiken den bestämmelsen kommer bliatt attnya
tillämplig underhållsbidragpå hänför sig till 31den december 1993 ellersom
senare.

Är mål anhängigt vid ikraftträdandet gäller 7 kap. 8 § i dess äldre lydelse.ett
I punkt 6 föreskrivs i de fall underhållsskyldigheten till barn fylltatt ett som

18 år upphört till följd den s.k. avbrottsregeln återinträderså inte under-av
hållsskyldigheten till följd denna regel har tagits bort.attav nu
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ändring itill lagFörslaget27.2 om

äktenskapsbalken

12 §14 kap.

Andrahuvudförhandling.fårfall mål avgörasParagrafen i vilka utanettanger
stycket är nytt.

6 kap. 17beträffandetill vadhänvisas sägskommentarFör närmare somen
handlingar-underhållsbidrag påtvistiga frågorMöjlighetenFB. avgöra§ att om

make.underhållsbidrag tillgäller dock här ävenna

iändringtill lag27.3 Förslaget om

utsökningsbalken

1994/95:49§1 prop.4 kap. a

under-ske förutmätning intefårandra stycketiföreslåsEnligt den ändring som
ursprungligadenförflutit frånhartioenligt sedan årtill barn FBhållsbidrag

förfallodagen.
Ändringen förpreskriptionstidenförlängaförslagetkonsekvensär attaven

enligt FB.underhållsbidrag

i lagenändringtill lagFörslaget27.4 om

försäkringallmän1962:381 om

2 §8 kap.

§Ändringen i kap. 1avbrottsregeln 7s.k.denföljdstycketi andra är attaven
tillhänvisas till kommentarenändringBeträffande dennatagits bort.harFB

paragraf.denna
tillmöjligheternaeftersomtagits bortstycket hartredjemeningen iSista

1992.juliupphörde den lstudielån
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27.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1964: 143 bidragsförskottom

1a§

Paragrafen och innehållerär presumtionsregler.ny
Enligt bestämmelsen i paragrafens första stycke makar bo varaktigtanses

tillsammans med sina barn sökanden inte visar Detannat.gemensamma om
åligger alltså sökanden i fallde barnets föräldrar gifta med visaär varandraatt

den underhållsbidragsansvariga föräldern och barnet inteatt bor varaktigt
tillsammans.

förtjänarDet påpekas den omständigheten föräldrarna giftaatt ochäratt att
sammanbor i sig inte hinderutgör något bidragsförskott. förDet avgörandemot

till bidragsförskotträtten den bidragsansvarigaär föräldern inte varaktigtatt
sammanbor med barnet. Om föräldrarna vårdnadshavareär fören av ensam
barnet kan förskott lämnas föräldrarnaäven sammanbor; detta förutsatt attom
barnet inte bor tillsammans med dem, eller med den bidragsansvarige.rättare,

En i detta sammanhang kan finnas anledning uppmärksammagrupp attsom
särskilt de fall där föräldrarnaär inte ansökt äktenskapsskillnad dettrots attom

förhållandevisgått lång tid sedan den påstådda separationen.en
Bestämmelserna i paragrafens andra stycke innebär barnet skall boatt anses

varaktigt tillsammans med den bidragsansvariga föräldern barnet och för-om
äldern folkbokfördaär på adress. I dessa fall blir det den sökandes saksamma

visa något varaktigt sammanboende i lagens mening inteatt föreligger.att
Förmår sökanden inte visa något varaktigt sammanboende inte föreliggeratt

skall bidragsförskott eller drasvägras in.
Se avsnitt l8.6.4.l.även

1b§

Paragrafen Enligt bestämmelsernaär i paragrafen åligger det sökandenny. att
i vissa situationer uppgifter har framkommitnär det sannoliktgör attsom-
barnet och den bidragsansvariga föräldern varaktigt bor tillsammans styrka sin-

till bidragsförskott,rätt dvs. visa något varaktigt sammanboende inteatt att
föreligger se avsnitt 18.6.4.2.även Förmår sökanden inte detta skallgöra
ansökan bidragsförskott avslås eller bidragsförskottet dras in.om

Får försäkringskassan sådana upplysningar det sannoliktäratt att ett samman-
boende föreligger bör kassan kontakta sökanden för utreda förhållandena.att
Det ligger i sakens kassan härvid kan och bör ålägga sökandennatur att att
inkomma med uppgifter för till bidragsförskotträtten skall utredas.kunnaatt
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2§

§ a.nuvarande 2stycket ersätterFörsta
uppenbar-boförälderninte lämnasbidragsförskottBestämmelsen att omom

för fååtgärdertillmedverkaellervidta attunderlåtergiltigt skälligen attutan
skärptskravetSamtidigt harfastställt har utgått. attfaderskapet till barnet

underhållsbidragetfååtgärder förtillmedverkavidta ellerboföräldern skall att
fadern ärkan vägraunderlåta dettafastställt. Ett attsätt att uppge vematt vara

ställapraxis skall störreiintemed ändringenAvsikten ärkaneller att manvara.
defastställs. Däremot sättsfaderskapettillmedverkanboföräldernspåkrav att

dessavad gällerochi dagäni fokus sättfrågornaekonomiska annatettrent
krav.ställs större

före-detbidragsförskottframgårstycketi förstameningenAv andra att om
vidta ellerunderlåterboföräldern attskäl lämnassynnerliga ävenligger om

fastställt.till barnetunderhållsbidragetförtill åtgärdermedverka att
underhålls-fåföråtgärdermedverka tillunderlåter attboförälderAtt atten

villbotöräldernkansådanorsaker. Enkan ha många attfastställtbidraget vara
fall före-sådanafamilj. Ieller dennasföräldernbidragsansvarigaskydda den

boföräldernsOminte lämnas.börbidragsförskottochsynnerliga skälinteligger
fördet bästabedömsdettaberor påaktivitet däremotbristande attt.ex. vara
detfall därdå bl.a.föreligga. Härvissa fallskäl isynnerligakanbarnet avses

fysiskaförutsättaskommerboföräldemellerbarnetrisk för attföreligger att
Ocksåbidragsansvarige. övergreppfrån denmisshandel, somövergrepp, t.ex.

sådanaförriskenVidare måste ävenbeaktas.psykisk måsteenbart är naturav
beaktas.hålls kvarellerbortförsolovligeni barnetbestårövergrepp attsom

föråtgärderanledningfinnsdetfall där attantaförekomma attkan ocksåDet
på sättför barnettillskulle annatfastställtunderhållsbidragetfå menvaraatt

fall börsådanaiOcksåpåfrestningar.hälsofarligaboföräldern föreller utsätta
avsnittSeföreligga. ävenbidragsförskottlämnaskäl försynnerliga att anses

17.2.4.
inkomsterbarnsikte påcstyckeandra m.m.Paragrafens egnatar genomsom

§lenligt kap.7underhålltillsaknardärför rättochsjälvaförsörjer sighelt
Angående dettabidragsförskott.tillheller hainte rättskallbarnDessaFB.

16.5.4.2.avsnittförslag ävense
gjorts.§ bnuvarande 2iändringspråkligendastövrigt harI en

3§

intebidragsförskottgjortsändringenden attstycke harförstaparagrafensl
seansökningsmånaden ävenföremånadtillbakatid änför längrelämnas en

månader.tidgällerdagkapitel 20. I treen
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4§

Andra stycket har ändrats följd den föreslagna begränsningen i rättensom en av
till utfyllnadsbidrag.

4a§

I paragrafen, bestämmelserär minskning det s.k. utfyllnads-som ny, ges om av
bidraget.

Andra stycket innehåller bestämmelser minskning utfyllnadsbidraget vidom av
olika inkomstnivåer.

I sjunde stycket har tagits in hänvisning till lagen 1993:737 bostads-en om
bidrag. Härigenom beräkninguppnår bidragsgrundande inkomst i deattman av
båda lagarna igörs underlag, vilket underlättar admini-stort sett samma
strationen och kontrollen.

I paragrafens åttonde stycke den del barnets inkomst översti-attanges av som
basbelopp skall räknas in i den bidragsgrundande inkomsten. barnett Detger

Övrigadet barn ärendetär bidragsförskott gäller. barn borsom avses om som
tillsammans med boföräldern omfattas alltså inte bestämmelsen i detta stycke.av

Fjärde och femte styckena reglerar förändringen inkomsten i förhållande tillav
boförälderrrellgdennes make underhållsbidrag de fall därmottarom resp.

elleraçlennesmalgeboföräldern bidrar till försörjningen barn. familjEnegetav
söinbetalakan såväl underhållsbidrag försörja barn i hem-motta som egna

En boförälder bildar familj med underhållsbidragsansvarigmet. som ny en
förälder skaffaroch barn tillsammans med denne exempel.är ett

iNär det det fjärde stycket talas underhållsbidrag de fall därävenom avses
underhållsbidraget förskotteras detallmänna bidragsförskottssystemet.av genom

När det i femte stycket talas boföräldern bidrar till försörjningenattom av
barn andra barn det barn bidragsförskottsärendetän gäller. Dettaeget avses som

barn har redan beaktats inkomstgränsernanär bestämts.
de fallI boföräldern och dennes make har barn innebär bestäm-ett gemensamt

melsen frånde sina inkomster får dra halvt basbeloppatt ettresp. av var.
fjärdeI stycket barnpension inkomsten.skall räknas in i Som redo-attanges

visats i den allmänna motiveringen bör barnpension jämställas med underhålls-
bidrag vid inkomstprövningen. Att låta barnpension räknas i inkomsten är en
konsekvens förslaget underhållsbidrag skall räknas med i inkomsten.attav

tredjeI stycket har intagits regel makes inkomster skall räknasatten om en
in i den bidragsgrundande inkomsten endast med halva beloppet. Som framgår

den allmänna motiveringen har särregleringdenna samband med att part-av ny
oftast har mycket begränsad skyldighet för underhållattner en svara en

makes barn. I de fall maken bidrar till barns underhåll eller under-eget mottar
hållsbidrag beaktas dessa innan halveringen görs.poster

Bestämmelsen i första hand sikte styvförälder. omfattars.k. Den emel-påtar
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vårdnadenharboföräldernde fallförälder. Ilertid barnets andraäven omensam
föräldrar-bidragsförskott lämnashindernämligen ingetdet attbarnet är mot att
med dem.tillsammansinte borförutsatt barnettillsammans; dettalever attna

levamakarEnligt denpresumtionsregel.ocksåParagrafen innefattar ansesen
in-makensintealltsåAvsikteninte visar ärsökandentillsammans attannat.om

sinPresumtionsregeln harisär.flyttatmakarna mot-skall beaktaskomst om
bostadsbidrag.svarighet i 8 § lagen om

falli vissatillsammanskvinna leverochföreskrivsstycketI sjätte att somman
bo-i 3 § lagenfinnsbestämmelsemotsvarandemakar. Enjämställs med om

enkelBestämmelsen ärväl insattaförsäkringskassorna attstadsbidrag ärsom
underhållsskyldiginteStyvförälder ärinnebärRegleringentillämpa. ävenatt som

enligt beaktas.FB
i FBbestämmelsernagrundläggadedepåverkar inte styv-Bestämmelsen om

inkomsterstyvföräldersendastinnebärunderhållsskyldighetförälders attutan
allmänna bestäms.stödet från detbetydelsefår när

harfastställtsunderhållsbidragbeviljas innan någotbidragsförskottfalldeI
kommerförskottetHelautfyllnadsbidrag.karaktärbidragsförskottethela av

fårfastställsunderhållsbidragetspärregeln. Närunderfallaalltså senareatt
detbetalatid ochförflutenförutfyllnadsbidraget uträknaförsäkringskassan om

mycket.innehållits förbelopp som
och åter-anmälningsskyldighetbestämmelser§§ finns12 och 13 BFLI om

betalningsskyldighet.
skyldigför barnet ärbidragsförskottuppbärföreskrivs den12 § BFLI att som

kanomständigheteranmäla sådanaförsäkringskassanofördröjligen till somatt
gällerBestämmelsen ävenbidragsförskottet.storlekentill ochpåverka rätten av

enligtinkomstenbidragsgrundandedenpåverkakanomständighetersådana som
§ BFL.4 a

med förellerobehörigenbidragsförskottuppburitden13 §Enligt BFL är som
harnågonsituationer. Attvissadet itillbakabetalaskyldigbelopphögt att

innebärabör§ BFLenligt 4dettillha rättutfyllnadsbidraguppburit att autan
Återbetalningsbe-obehörigen.bidragsförskottuppburithareller honhanatt

tillämplig.alltsåstämmelsen är
motiveringenallmännadenframgårspärregelnföreslagnaför denSkälen av

kapitel 16.

5§

förslagutredningensÄndringen i motsvaras§nuvarande 4följdär att aaven
b4av
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7§

Ändringarna följdär nuvarande 2 § b och c iatt utredningens förslagen av
2 § andra stycket amotsvaras och b.av

12§

Andra stycket är Det innehåller bestämmelsernytt. barns och föräldrarsom
upplysningsskyldighet.

I de fall bidragsförskott länmas skall den upplysningsskyldighet ålagts för-som
äldrarna och barnet i 7 kap. 20 § FB fullgörasäven försäkringskassan.gentemot

Genom försäkringskassan betalaratt bidragsförskott har kassan intresseut ett
få information såväl föräldrarnasatt barnetsav ekonomi i den månom som

underhållsskyldigheten berörs. Eftersom kassan inträtt i barnets till under-rätt
hållsbidrag har kassan naturligtvis intresse få vetskap förbättringarett attav om
i den bidragsansvariges ekonomi så kassan kan ställning till denatt börta om

Ävenför få underhållsbidraget höjt.att förändringagera barnets behoven av
högre barnomsorgskostnadt.ex. eller försämring boföräldernsen ekonomien av

kan emellertid påverka underhållsbidragets storlek och därmed kassansäven
möjligheter till återkrav den bidragsansvarige.gentemot

Att upplysningsskyldigheten skall fullgöras försäkringskassanäven gentemot
innebär den dessutom skall fullgörasatt barnet och den andra för-gentemot
äldern. Att den bidragsansvariga föräldern kan ha intresse uppgiftenett ävenav

bidragsförskott utgår naturligtär eftersom denna föräldersom försörjnings-
Ävenkan påverkas. barnet kan emellertid ha intresseansvar bli under-ett att

rättad för möjlighet krävat.ex. underhållsbidragatt att överstigerett som
bidragsförskottsnivån.

Upplysningsskyldigheten bygger kap.7 20 § FB. Den inteär sanktionerad.

12a§

Paragrafen är För undvika alltför ofta återkommandeatt justeringarny. av
utfyllnadsbidraget till följd den föreslagna begränsningsregeln i §4 medav a

beloppsmå föreslås ändringar utfyllnadsbidraget fåratt underlåtas änd-av om
ringen i den bidrags grundande inkomsten endast skulle påverka utfyllnadsbidrag-

med 100 kr.et

15§

I paragrafens andra stycke har redaktionell ändring gjorts.en
Aven tredje stycket har ändrats. Detta medför den bidragsansvari återbe-att ges

talningsskyldighet för utgivna bidragsförskott skall reduceras barnet harnär
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enligt 7till avdragutsträckning rättsådanhenne iellerhos honom attvistats
uppkommit.stycket har§ första FB4kap.

16§

avsnitt 23.6.3seförseningsavgifter införts ävenbestämmelser16 § harI om
därföroch den harlagformdelvisåtminstoneRegleringen kräver23.7.och

itagits BFL.
underhållsbidragfastställtbidragsansvarige inte motBetalar den svararsom

150förseningsavgift påtidi utgårförsäkringskassantill rättbidragsförskottet en
ytterligareutgår30 dagarefterbetalatfortfarande inte ärOm beloppetkr. en

150 kr.förseningsavgift på
betalningsan-ochinbetalningskortenfrånfrikoppladeFörseningsavgifterna är

bidragsansvarigedentid skalliinteunderhållsbidraget rättBetalasmaningarna.
inteellerinte tillsäntshonellerhanförseningsavgift ävenpåförasalltså omen

betalningsanmaning.eller någoninbetalningskortmottagit någothar
under-allteftersomske16 § BFLenligtskallförsäkringskassantillBetalning

ibetalasunderhållsbidragskallNormaltbetalning.tillförfallerhållsbidraget
ibetalatsådana fall rättiUnderhållsbidragetkalendermånad.förskott för anses

försäkrings-i månaden. Närsista dagendenöverlämnastid senastpengarnaom
aldrigpraktikenidetförekommerunderhållsbidraget attförskotteratharkassan

påinbidragsansvarige sätterOm denbetalas i redabidraget pengarnapengar.
inbetalningenden dagsketthabetalningenpostgirokonto börRFV:s anses

366.och NJA1988 312postgirot NJAbokfördes s.s.av
kassanpåverkasemellertidske kanbetalningen skall atttidpunktVid vilken av

blir denfallsådanabetalningen. Imedanståndbidragsansvarigedenmedgetthar
påförsfallsådanaIkassan bestämt.dagdenbetalningenfördagenrätta senare

betalningsdag.dennaförsummarföräldernförseningsavgiften först senareom
betalas iinteunderhållsbidraglöpandesikteFörseningsavgifterna somtar
obetaldaäldreskulder förendast harbidragsansvarigtid. En t.ex.rätt som

Förseningsav-förseningsavgifter.påförasinte någraskall alltsåunderhållsbidrag
försenings-medharunderhållsbidragen närobetalda systemetgifter för de -

denanslutning tillpåförts iredani tidengångfulltgenomförtsavgifter ut en-
betalats.skulle harätteligendå bidragettidpunkt

skallbidragsförskottfårbarnflerabidragsansvarige harde fall denI som
förut-dettai tid;skerbetalning inte rättpåförasförseningsavgiftendast omen

intealltsåMeningen ärdag.betalas påskallbidragenolikade sammaattsatt
varje barnförförseningsavgiftbidragsansvarigedenpåföraskallkassan enatt

tid.betalas iinte rättunderhållsbidragvars
underhållsbidrag,löpandeskall betaladelsbidragsansvarigefall där dendeI
försäkringskassanunderhållsbidrag tillobetaldaäldreskuld fördels har en

förseningsavgift kommer attinnebäraoftaavräkningsreglerna attkommer att en
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påföras den bidragsansvarige. En frivillig betalning inte riktats avräknassom
nämligen i första hand på det belopp stått längst.utesom

I samband med den bidragsansvarige underrättasatt bidragsförskottattom
beviljats bör han eller hon upplysas förseningsavgifterna. Upplysningarom om
dessa bör naturligtvis också i inbetalningskortets upplysningsdeltas och i
betalningsanmaningen.

Den bidragsansvarige skall underrättas beslut där han eller hon påförtsom en
förseningsavgift. beslutEtt förseningsavgift har dock inte ha sådanom ansetts
betydelse det behöver delges. Tiden för överklagandeatt räknas från den dag
då den bidragsansvarige bevisligen fick del beslutet.av

Eftergift regleras i 18 § BFL. Av paragrafen i den utredningen föreslagnaav
lydelsen framgår den tillämpligär forseningsavgifterna.även påatt

fjärdeI stycket har föreskrivits beslutet förseningsavgift får verkställasatt om
3 kap. 1 § första stycket 6 UB och det får ske hinder beslutetatt utan attav
inte har vunnitlaga kraft 3 kap. 23 § andra stycket UB.

18§

Paragrafen har ändrats så förseningsavgifternaäven omfattas eftergifts-att av
möjligheterna.

Försäkringskassan får alltså efterge det allmännas fordran underhållsbidragpå
och det allmännas fordran förseningsavgifter.på

Att punkt 1 hänför sig till eftergift fordran på underhållsbidrag ligger iav
sakens natur.

Om försäkringskassan beslutar efterge fordran underhållsbidrag böratt en
försäkringskassan samtidigt denpröva på underhållsbidraget belöpandeom
förseningsavgiften bör efterges. Försäkringskassan får besluta eftergift ävenom

ansökan. Detta framgår RF Vzs kungörelseutan med föreskrifter för verkstäl-av
ligheten BFL, FBFL och SBAL.av

Se även avsnitt 24.5.4.3.

22§

I paragrafen behandlas bl.a. beslutsbehörigheten inom försäkringskassan i
Ändringenärenden eftergift återkrav för utgivna bidragsförskott. innebärom av

dessa ärenden normalt skall tjänstemän.att avgöras Från denna huvudregelav
Ärendetgörs två undantag. skall socialförsäkringsnämnden,avgöras detav om

innfattar skälighets- eller bedömningsfråga väsentlig ekonomisk betydelseen av
för den bidragsansvarige eller det något särskilt skäl bör iprövasannatom av
nämnden. Förslaget överensstämmer i huvudsak med 2 kap. §4 andra och tredje
punkterna taxeringslagen 1990:324.

Det nuvarande första stycket har delats i två stycken. De nuvarande andraupp
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stycken.fjärdetredje ochparagrafensblivithartredje styckenaoch
avsnittmotivenallmärmadeframgårändringenföreslagnadenförSkälen av

19.2.

Övergångsbestämmelser

utfyllnadsbidragtillibegränsningen rättenföreslagnadenI innebärPunkt att
fårbidragsförskottsärenden. Detpågåendeitillämplig an-bli ävenkommer att
förbehövsuppgifter attdeinfordraförsäkringskassornapå att somkomma

bort.fallaheltellerskall reducerasbidragutgåendekontrollera om

iändringlagtillFörslaget27.6 om

1973:349studiestödslagen

7kap.7c§

vuxenstudiestöd-särskildai detbarntilläggetbestämmelserparagrafenI omges
et.

begärakanförsäkringskassan attinnebärstycket, är attFemte nytt,som
bidrags-studerande närtill denförställetitill kassanbetalasbarntillägget ut

barnet.tilllämnasbidragsförskottförlängtförskott eller
skyldigstuderande ärden attfall däri deanvändasavseddMöjligheten att

använderinte16 § BFLenligtförsäkringskassantillunderhållsbidrag menbetala
skyldighet.dennafullgöraförbarntillägget att

sig begränsartillutbetalatbarntilläggetfåmöjligheterFörsäkringskassans att
försäkringskassansbarntillägget motdeldengivetvis till svararsig somav

underhållsbidrag.förskotteradefordran för
denoch harunderhållsbidragetöverstiger löpandefastställdadetbarntillägget
kanunderhållsbidragobetaldaäldreförtill kassanskulderinte någrastuderande

försäkringskassan.tillbetalasskallbeloppdet utöverstigabarntillägget som
studerande.till denbetalasskallbeloppöverskjutande utDetta

sättpåbarntilläggetavräknaroch enfördelar somFörsäkringskassan samma
underhållsbidrag.förskotteratbetalningfrivillig av

arbetslösaförvuxenstudiestödsärskiltlagen2 §hänvisningen iGenom om
särskildai detbarntilläggetgälla ävenregleringenföreslagnaden attkommer

arbetslösa.förvuxenstudiestödet
avsnitt 24.1.framgårförslagettillbakgrundenallmänna avDen

försäkrings-överklagandebestämmelserstycket finns enavm.m.sjätteI om
kassan.tillbetalasskallbarntillägget utbegärabeslut attkassas attom

detförsäkringskassan ärliggerfråganprövningensakligadenEftersom av
överklagas.fårbeslutförsäkringskassansnaturligt att
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27.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1984: 1095 förlängt bidragsförskottom

för studerande

2§

Ändringen i första stycket följdär den s.k. avbrottsregelnatt tagitsen bortav
i 7 kap. 1 § FB. Beträffande denna ändring hänvisas till kommentaren till detta
lagrum.

Sista meningen i första stycket har tagits bort eftersom möjligheterna till
studielån upphörde den 1 juli 1992.

I andra stycket har den ändringen gjorts förlängt bidragsförskott inteatt lämnas
för längre tid tillbaka än månad före ansökningsmänaden. Idag gälleren tiden
på månader.tre

4 §

Beträffande ändringarna hänvisas till kommentaren till 2 § BFL.

§5

Ändringen är följd 4 § BFL i utredningensatt förslagen betecknasav b4a

5a§

I paragrafen, är bestämmelser minskningsom detny, s.k. utfyllnads-ges om av
bidraget. Angående innehållet i paragrafen hänvisas till kommentaren till 4 §a
BFL.

10§

Andra stycket är nytt.
Beträffande detta kan hänvisas till kommentaren till 12 § BFL.

12§

Genom ändringen blir 1 1 b och 12 §§ BFL tillämpliga beträffandeävena
förlängt bidragsförskott. Genom de hänvisningar finns i paragrafen sedansom
tidigare blir deäven ändringar föreslagits i 15, 16, 18 och 22 §§ BFLsom
tillämpliga. Beträffande innehållet i dessa paragrafer hänvisas till kommentaren
till BFL.
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i lagenändringtill lagFörslaget27.8 om

till vissabidragsärskilt1984:1096 om

adoptivbarn

3§

förinte lämnasbidragetgjortsändringendenstycke har attparagrafens förstal
20.kapitelseansökningsmånaden ävenmånad företillbakatid änlängre en

månader.tiddag gällerI treen
1 §i kap.Ändringen avbrottsregeln 7s.k.denföranledsstycketandrai attav

lagrum.till dettahänvisasändringBeträffande dennatagits bort.FB
tillmöjligheternaeftersomtagits bortstycket hari andrameningenSista

1992.juliupphörde den 1studielån

7§

gjorts§12 BFL§ ochstycket c, 42 § andrai § harändringen 7Genom aa
bidraget.särskildadettillämpliga påäven

deförskyldighettill lagFörslaget27.9 om

hjälpaförsäkringskassornaallmänna att

underhållsbidragrörandei frågorenskilda
till barn

och barnföräldrarerbjudaskyldighetförsäkringskassornasreglerar attLagen
Skyldig-till barn.underhållsbidragjämka/omprövaochfastställahjälp med att

råd.kassanssökergäller allarådlämnaheten att som
skallverksamhetenhuravgöraförsäkringskassapåankommer attDet resp.

Verk-skall fullgöras.rådgivningerbjudaskyldighetenoch hurorganiseras att
ingentingorganisation,försäkringskassansinomskeskallsamheten menegen

i frågan.samarbetarlokalkontorexempelvis flerahindrar att
kassanhjälp skallkassansföräldernbidragsansvarigadenellerbarnetBegär

i nås.bestämmelserna FBmedi enlighetöverenskommelseförverka att en
utnyttja detenskildeför dentvångdet inte något attföreliggerNaturligtvis

underhållsbidragframräknatgodta utanerbjuder ellerbistånd kassan ettatt
framgåttSomsida.enskildesdenfrivillighet frånpåverksamheten bygger av

ibeviljasskallrätthjälpförförutsättningbörmotiveringen attallmännaden en
huvudregelframtideniunderhållsbidrag till barnangåendeangelägenheter som
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först sig till försäkringskassanväntatt parterna för få hjälp.vara att
Kassans skyldighet begränsadär till hjälpa till med räkna fram under-att att

hållsbidraget utifrån de uppgifter kassan har tillgång till eller får frinsom
och upprätta underhållsavtal.parterna Försäkringskassornaatt skall irtealltså

i eventuell domstolsprocess någon överenskommelse inte kanagera en nåsom
frivilligpä väg.

Angående den allmänna bakgrunden till lagen hänvisas till kapitel 7.

1§

I paragrafen vad i lagen sägs vårdnadshavare gäller,att i de fallanges som om
då barnet står under vårdnad båda föräldrarna, den föräldrarnaav av som
varaktigt bor tillsammans med barnet.

Bestämmelsen får betydelse det gällernär bestämma vilken försäkrings-att
kassa skall lämna hjälpen.som

2§

Av paragrafen framgår bl.a. vilken försäkringskassa skall lämna hjälp isom
frågor underhållsbidrag till barn.om

Regleringen innebär försäkringskassa fattar beslut bidrags-att samma som om
förskott enligt 5 § BFL skall lämna hjälp i frågor underhållsbidrag.om

De kan begära hjälp barnet ellerär den förälder kan ha betalasom attsom
underhållsbidrag. Vem behörig företrädaär barnet i frågor under-attsom om
hållsbidrag framgår 7 kap. 2 § tredje stycket FB om barnet står underav
föräldrarnas vårdnad 1985NJA 387.gemensamma se s.

Kassans rådgivande verksamhet omfattar endast underhållsbidrag enligt be-
stämmelserna i kap.7 FB. Föräldrar kan alltså inte kräva kassan skall räknaatt
fram underhållsbidrag med tillämpning utländsk irätt, även sådan detav om
enskilda fallet skulle tillämplig. Inte heller omfattar lagen fördelningvara av
resekostnader och andra utgifter föranleds barnets behov kontakt medsom av av

förälder bor barnet.änorten som annan

3§

Genom den hänvisning i 2 § till 1 kap. §görs 4 AFL kommer folkbok-som
föringen den 1 november föregående bliår bestämmande för vilken försäk-att
ringskassa skall lämna hjälpen. För undvika denna regel skall ledaattsom att
till praktiska problem i handläggningen i samband med flyttningar får den kassa
hos vilken vårdnadshavaren/barnet skall/skulle inskriven uppdravara en

försäkringskassa lämna hjälpen. Lämpligt försäkringskassanärattannan att
den där vårdnadshavaren/barnet bosatt lämnarär hjälpen.ort
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ochKindlund KurtBillum, SörenSusanneAv
Reimfelt

underhållsbidragförregelsystemenpåpekar harinledningsvisutredningenSom
tilldetta lett någraflerfaldiga gångerbidragsförskottrespektive attutanutretts

denhar bl.a.Utredningenlagstiftningen.förändringar i motbetydandemera
diskussionprincipiellmeningsfullt ånyofunnit detintebakgrunden taatt upp en
begränsadsitt arbete påinriktatstrukturella problemende utan meraenav

utformatenlighet härmedhar iUtredningenlagarna.de berörda ettöversyn av
nuvarandeförbättra dehänseendeni vissaavseddaantal förslag systemensatt

kan finnas någraundantag knappastmeddet någrafunktion och merasom
ochavsiktligt försiktigaförslagUtredningens ärinvändningarvägande emot. ses
avsnittförändringsarbetespecificerati inte närmareförsta ettett stegsom

1.6.1.
principdiskussion deundvikaemellertid intekanEnligt meningvår avenman

verkligen villrelationinbördesochstrukturbåda regelsystemens om man
direktiv.i utredningensproblemallvarligamed detillkomma rätta tassom upp
krävsför sig. Detdelfrågorolikatillräckligtinte övervägaDet är enatt var

frågornaomständighetenhelhetsstrategi. Den utrettssamlad analys och atten
förhållande. lång-Deändrar inte dettatidigaregångeroch diskuterats många

för samordningmodellerfinna bättreansträngningarnaupprepadevariga och att
inteinsikten det gåruttryck förregelsystemen attde båda är attettsnarastav

grund-för oförändraddetaljförändringar inomproblemenlösa enramengenom
struktur.

införutredningenställtutredningsdirektivensamtidigt medvetnaVi är attom
regel-grundprinciper ivissafråndirektiven utgårsvårigheter i detvissa attatt

problemlösning deefterfrågas pådetsamtidigtbehållas,skallsystemen ensom
direktivenSålunda utgårförena.principer svåradessa ärföljer attattavsom

eftermellan föräldrarnaskall fördelasliksomunderhållsbördandelsfrån att nu
skallbidragssystemetinomutfyllnadsbidragetdelsoch förmåga, attvars ens
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finnas kvar och regel den föräldersom garantera barnet bor hos visst beloppett
barn. Med dessa två förutsättningarper finns begränsadeytterst möjligheter att

göra något grundproblemet i bidragsförskottssystemet, nämligen att sam-hällsstödets storlek blir beroende föräldrarnas inbördesav ekonomiska relation
och inte det finns någotav verkligtom stödbehov eller hur dettastort
Utredningen har heller inte kunnat finna någon lösning inomannan förramennuvarande än föreslåsystem att spärregel för bidragsförskotten till vårdnads-
havare med tämligen höga inkomster. Det förslaget ändrar dock inte grundpro-
blemet och medför dessutom ytterligare marginaleffekter för vårdnadshavarna.

skulleDirektiven emellertid inte ha hindrat förutsättningslös diskussionen avsjälva sammankopplingen de båda regelsystemen förav underhållsbidrag respek-
tive bidragsförskott. Det är just denna sammankoppling medför desom
största inkonsekvenserna, såsom utfyllnadsbidragetatt automatiskt går i detuppfall underhållsbidraget går ned, underhållsbidragetoavsett gåttom ned till följd

förbättrad ekonomi förav vårdnadshavaren eller barnet. Vi utredningenattanserhaft skäl i fallatt undersökavart förutsättningarna för bryta dennaatt automatik,
och utforma de båda regelsystemen så de kan fungeraatt oberoende varandraavoch de hänsynstyras skallav vägledande försom respektivevara ensystem

fråga blir då givetvisannan hur kriterierna för samhällsstödet i så fall skulle
utformas. En sådan analys skulle även kunna läggas till grund för kommande
bedömningar olika sätt åstadkommaav besparingaratt inom bidragsförskotts-
systemet.
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