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PARAGRAFER I VARDAGEN: Separerade – men med barn ihop. Nästan en halv miljon barn lever med
separerade föräldrar. Det är barnets bostad som avgör vem som ska betala vad för barnet när
föräldrarna gått skilda vägar
I Sverige lever 498.000 barn med separerade föräldrar. De flesta har gemensam vårdnad: 92 procent.
Att vårdnaden är gemensam spelar ingen roll för om den ena föräldern ska betala den andra. Det är i stället barnets
boende som avgör. Här är de vanligaste situationerna och vad som då gäller:
Växelvist boende
Ett boende räknas som växelvis om barnet bor minst en tredjedel av tiden hos den ena föräldern. Vid växelvis boende
kan den ena parten aldrig kräva underhållsbidrag från den andra föräldern.
– Mamma betalar när barnet bor hos mamma, pappa när barnet bor där, säger Maria Eriksson, familjejurist på byrån
Familjens jurist.
Hon råder ändå föräldrar att komma överens om vem som ska betala olika räkningar, till exempel fritidsaktiviteter. Särskilt
som den ena föräldern ofta har högre inkomst än den andra. Men sådana överenskommelser är inte bindande.
– Det finns inget tvång att dela på de kostnaderna, säger Maria Eriksson.
Barnet bor oftast hos den ena
Bor barnet mer än två tredjedelar av tiden hos den ena föräldern räknas den som boendeförälder och kan då kräva
underhållsbidrag av den andre.
Bäst är om föräldrarna kommer överens om hur stort bidraget ska vara och avtalar om det.
Försäkringskassan har en beräkningsmodell för hur man ska dela kostnaderna. Båda föräldrarna ska betala efter
ekonomisk förmåga, vilket står i Föräldrabalken.
Även om man är överens kan det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att gå igenom avtalet.
– Namnteckningarna ska vara bevittnade. Man kan lämna in avtalet till kronofogden om ena parten inte betalar, säger
Maria Eriksson.
Kommer föräldrarna inte överens alls kan boendeföräldern ta strid juridiskt.
– Det kan löna sig, säger Eva Fahlquist på Försäkringskassan.
Maria Eriksson tycker att det är bra att känna till möjligheten, eftersom det kan ge den som har rätten på sin sida råg i
ryggen. Men att driva ett fall så långt som till domstol kan bli dyrt.
Ofta handlar uppgörelserna om låga summor som inte står i proportion till rättegångskostnaderna.
Avtalet ska uppdateras vartefter barnet blir äldre. Ju äldre barnet är, desto större behov beräknas det ha.
Om en förälder inte betalar
Om barnet bor minst två tredjedelar hos en av föräldrarna men den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag, eller
betalar en för låg summa, får boendeföräldern underhållsstöd från Försäkringskassan. Ungefär 200 000 barn i Sverige
har underhållsstöd.
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