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Socialbidrag för återbetalning av underhållsstöd 
Ett antal kommuner har vänt sig till Svenska Kommunförbundet med frågan 
om kommunerna har skyldighet att betala socialbidrag för att den under-
hållsskyldige skall kunna betala försäkringskassan för utgivet underhålls-
stöd. 

Frågan har aktualiserats med anledning av den nya lagen om underhållsstöd 
och det förändrade kravet om återbetalning från den underhållsskyldige. 
Lagen har tidigare presenterats i cirkulär 1996: 167  ”Kommunernas uppgif-
ter med anledning av ny lagstiftning om underhållsstöd till barn m.m.” 

Lagen om underhållsstöd ( SFS 1996:1030) tillämpas fr.o.m. den 1 februari 
1997 och ersätter lagen om bidragsförskott m.fl. Enligt den nya lagen skall 
den underhållsskyldige, helt eller delvis, till försäkringskassan återbetala vad 
som utbetalas i underhållsstöd. Återbetalningen skall ske med vissa procent-
satser av den underhållsskyldiges senast taxerade inkomst. Detta innebär att 
för 1997 bestäms återbetalningen utifrån 1995 års inkomster. De procentsatser 
som tillämpas varierar utifrån antalet barn som skall försörjas.  

Tidigare avtal eller domar om underhåll saknar betydelse för försäkringskas-
sans krav mot den underhållsskyldige. Detta medför att försäkringskassans 
krav på betalning kan vara lägre eller högre än vad den underhållsskyldige 
tidigare krävts på.  

En del underhållsskyldiga har inte ekonomiska förutsättningar att betala en-
ligt de nya reglerna alternativt kommer pengarna inte att räcka till deras för-
sörjning om de betalar vad försäkringskassan kräver. Fråga har då uppkom-
mit om socialtjänsten skall se försäkringskassans krav som en sådan utgift 
som skall accepteras vid bedömning av socialbidragsbehovet.  

Genom lagen om underhållsstöd har staten garanterat att barn till icke sam-
manboende föräldrar får ett underhåll, fn 1 173 kr/mån, i de fall den under-
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hållsskyldige föräldern inte kan bidraga med minst lika mycket. Den under-
hållsskyldige skall helt eller delvis återbetala det utbetalda underhållsstödet. 
Det är staten som tar den ekonomiska risken om inte återbetalning sker av 
det utbetalda underhållsstödet. Kommunerna har således ingen skyldighet 
att utge socialbidrag för att helt eller delvis täcka den underhållsskyldiges 
återbetalning till försäkringskassan. Den underhållsskyldige skall hänvisas 
till försäkringskassan för att begära anstånd när de inte klarar återbetalning-
en. 
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