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den 14 december 2010

utfärdad den 2 december 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1036) om underhållsstöd
dels att 1, 2, 5, 6, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.
1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken.
2 §1 I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den
nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när
ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan.
3 §2 Vid tillämpning av 18 kap. 41 § andra stycket och 42 § socialförsäkringsbalken får kungörelsedelgivning enligt 15 § delgivningslagen
(1970:428) inte användas.
5 §3 Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av underhållsstöd
och betalningsskyldighet, på medium för automatiserad behandling lämna
Försäkringskassan uppgift om studiemedel i form av studiebidrag som har
betalats ut till någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta tilläggsbidrag.
6 § När betalningsskyldighet för underhållsstöd har fastställts, ska en
tolftedel av betalningsbeloppet enligt 19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken
betalas senast den sista i varje månad före den månad underhållsstödet avser.
Betalningsskyldigheten förfaller dock tidigast till betalning tio dagar efter
den dag då den bidragsskyldige delgetts beslutet om betalningsskyldighet.
7 §4 Till en begäran enligt 19 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ska domstols dom bifogas tillsammans med lagakraftbevis.
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Om begäran grundar sig på ett av socialnämnden godkänt avtal om umgänge, ska till begäran bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.
8 §5 Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av bestämmelserna om underhållsstöd i socialförsäkringsbalken.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnar
GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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