
1 (2)Ansökan 
Underhållsstöd när barnet bor 
växelvist hos båda föräldrarna

Försäkringskassans inläsningscentral 
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

2. Uppgifter om barnet

4. Uppgifter om barnets andra förälder

1. Du som ansöker

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

5. Övriga upplysningar

3. Från och med vilken månad ansöker du?
År, månad

Förnamn och efternamn

Utdelningsadress

Telefon hem, även riktnummer Telefon arbete, även riktnummer Mobiltelefon

Postnummer och ort

När började barnet bo ungefär lika mycket hos er båda?

Ungefär hur många dygn per månad bor barnet hos den andra föräldern?

Underhållsstödet kan tidigast beviljas från och med månaden efter  
den månad då barnet börjat bo ungefär lika mycket hos er båda.

Förnamn och efternamn

antal dygn

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

år, månad, dag

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se Personnummer

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress Postnummer och ort
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7. Underskrift 

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

Datum Namnteckning

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.  
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte 
meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.

Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

6. Kontouppgifter

Clearingnummer Kontonummer

PlusGironummer

Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.

PlusGirokonto

Bankkonto

Här ska du skriva ditt eget kontonummer.

Personnummer

När kommer pengarna? 
Om din ansökan är komplett tar det högst 8 veckor innan du får beslut. Den första utbetalningen får du så fort 
beslutet är fattat. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. 
  
TIPS! På Mina sidor på forsakringskassan.se kan du följa vad som händer i ditt ärende.
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7. Underskrift 
Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
Datum
Namnteckning
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. 
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
6. Kontouppgifter
Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.
PlusGirokonto
Bankkonto
Här ska du skriva ditt eget kontonummer.
När kommer pengarna?
Om din ansökan är komplett tar det högst 8 veckor innan du får beslut. Den första utbetalningen får du så fort beslutet är fattat. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad.
 
TIPS! På Mina sidor på forsakringskassan.se kan du följa vad som händer i ditt ärende.
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