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1 (1)Avtal  

om underhållsbidrag till barn

5. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag

6. Föräldern som barnet bor hos godtar avtalet för barnets räkning

4. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet

Bestämmelser om betalning
Underhållsbidraget ska betalas senast den sista dagen i månaden och avser kommande månad enligt  
föräldrabalken 7 kap. 7§.

3. Förälder som ska betala underhållsbidrag

2. Förälder som barnet bor hos

1. Barnet som ska få underhållsbidrag

Förälderns personnummer

Barnets personnummerFörnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn Förälderns personnummer

Datum Förälderns namnteckning

Annat datum

Enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag anpassas beloppet varje år till ändringar i  
penningvärdet. Eventuell höjning sker från och med den 1 februari.  

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer

Datum när avtalet tecknas Förälderns namnteckning

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Underhållsbidraget  
betalas från och med

Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK) per 
månad med bokstäver

Belopp i siffror, 
SEK

Underhållsbidraget betalas tills 
barnet fyller 18 år, datum
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Kom överens om underhållsbidrag

1 (1)

Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, 
eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen med mera. 
Hur stort bidraget ska vara bestäms av föräldrarna utifrån barnets behov och föräldrarnas 
ekonomiska situation.

Ni ska även bestämma tiden som avtalet ska omfatta. Ett avtal om underhållsbidrag kan 
skrivas på kortare eller längre tid. 

Barnet har alltid rätt till underhållsbidrag fram till 18-årsdagen. Efter 18-årsdagen har 
barnet rätt till underhållsbidrag så länge barnet studerar på gymnasiet, grundskolan eller 
motsvarande, men längst tills 21 årsdagen.

Ni kan få hjälp med att beräkna underhållsbidraget genom Försäkringskassans 
beräkningsverktyg som finns på:

Underhållsbidraget ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för exempelvis december 
ska betalas senast den 30 november.

Underhållsbidraget justeras varje år
Underhållsbidrag som har fastställts enligt svenska regler och i svenska kronor (SEK) 
ska följa prisutvecklingen i samhälle. Eventuell höjning sker årligen från och med den 
1 februari.

Ändringar av beloppet
Underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation 
förändras. 

För underhållsbidrag som har fastställts enligt ett annat lands lag och/eller i utländsk 
valuta gäller andra bestämmelser, och de justeras därmed enligt det landets lagar. Ni ska 
i så fall beskriva det i avtalet.

Bidraget ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop och barnet inte bor lika 
mycket hos båda föräldrarna.

(för närvarande bara på svenska).  

Underhållsbidraget betalas i förskott

Svenska bestämmelser om underhållsbidrag
Underhållsbidraget regleras i Sverige av föräldrabalken 7 kap.
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Avtal 
om underhållsbidrag till barn
5. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag
6. Föräldern som barnet bor hos godtar avtalet för barnets räkning
4. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet
Bestämmelser om betalning
Underhållsbidraget ska betalas senast den sista dagen i månaden och avser kommande månad enligt  föräldrabalken 7 kap. 7§.
3. Förälder som ska betala underhållsbidrag
2. Förälder som barnet bor hos
1. Barnet som ska få underhållsbidrag
Förälderns personnummer
Barnets personnummer
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Förälderns personnummer
Datum 
Förälderns namnteckning
Annat datum
Enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag anpassas beloppet varje år till ändringar i 
penningvärdet. Eventuell höjning sker från och med den 1 februari.  
Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer
Datum när avtalet tecknas
Förälderns namnteckning
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Underhållsbidraget  betalas från och med
Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK) per månad med bokstäver
Belopp i siffror, SEK
Underhållsbidraget betalas tills
barnet fyller 18 år, datum
Kom överens om underhållsbidrag
1 (1)
Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag,  eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.
Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen med mera. Hur stort bidraget ska vara bestäms av föräldrarna utifrån barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation.
Ni ska även bestämma tiden som avtalet ska omfatta. Ett avtal om underhållsbidrag kan skrivas på kortare eller längre tid. 
Barnet har alltid rätt till underhållsbidrag fram till 18-årsdagen. Efter 18-årsdagen har barnet rätt till underhållsbidrag så länge barnet studerar på gymnasiet, grundskolan eller motsvarande, men längst tills 21 årsdagen.
Ni kan få hjälp med att beräkna underhållsbidraget genom Försäkringskassans beräkningsverktyg som finns på:
Underhållsbidraget ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för exempelvis december ska betalas senast den 30 november.
Underhållsbidraget justeras varje år
Underhållsbidrag som har fastställts enligt svenska regler och i svenska kronor (SEK) ska följa prisutvecklingen i samhälle. Eventuell höjning sker årligen från och med den 1 februari.
Ändringar av beloppet
Underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation förändras. 
För underhållsbidrag som har fastställts enligt ett annat lands lag och/eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser, och de justeras därmed enligt det landets lagar. Ni ska i så fall beskriva det i avtalet.
Bidraget ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop och barnet inte bor lika mycket hos båda föräldrarna.
(för närvarande bara på svenska).  
Underhållsbidraget betalas i förskott
Svenska bestämmelser om underhållsbidrag
Underhållsbidraget regleras i Sverige av föräldrabalken 7 kap.
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