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Historik – information om ändringar i vägledning 
(2016:2) Tillfällig föräldrapenning 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

7 2022-11-10 
Kapitel 2 avsnitt 2.2.1, nytt metodstöd 2.3.3, kapitel 5 avsnitt 5.4, 
kapitel 8, avsnitt 8.2 

6 2022-02-02 Kapitel 1, avsnitt 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 2.1, 2.4, 4.1.3, 4.1.4, 4.5, 
4.7, 4,8, 4.12.1, 7.2.1, 7.3.2, 8.1, 8.4, och 9. Tagit bort avsnitt 9.1, 
kapitel 10 samt exempel i avsnitt 7.4.1. 

5 2020-01-22 Avsnitt 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.2, 4.1, 4.2.1, 7.3.6, 7.4.1 och 8.4.7 

4 2018-12-17 Kapitel 1, avsnitt 2.3, avsnitt 4.1.1, 4.1.8, 4.3.1, kapitel 5, avsnitt 6.1 

3 2018-06-19 Avsnitt 4.1.10, 8.2 och 8.4. 

Nytt metodstöd – bedömning av allvarligt sjukt barn. 

Förtydligande i metodstödet om försäkringsmedicinsk rådgivning. 

2 2017-03-20 1.3, 2.3.7, 2.3.8,4.1.1, 4.2.1, 6.1 och 7.4.1. 

Nytt metodstöd – försäkringsmedicinsk rådgivning 

 

Version 7 

Genomgående (dessa ändringar är inte gråmarkerade) 

Hänvisningar till domsnytt har tagits bort. 

Avsnitt 2.2.1 

Text gällande fastställande av föräldraskap uppdaterad med anledning av ändringar i 
Föräldrabalken från den 1 januari 2022. 

Avsnitt 2.3.3 

Nytt metodstöd som gäller när en förälder blir arbetslös under tid med tillfällig 
föräldrapenning. 

Avsnitt 5.4 

Förtydligat skrivning om rätten till tillfällig föräldrapenning vid totalförsvarsplikt. 

Avsnitt 8.2 

Lagtexten har uppdaterats med rätt siffra gällande prisbasbelopp utifrån att SGI-taket för 
sjukpenning är ändrat den 1 januari 2022. 

 

Version 6 

Genomgående (dessa ändringar är inte gråmarkerade): 

Tillgänglighetsanpassad, tillagda hänvisningar till andra vägledningar, samt vissa 
strukturella och språkliga förändringar. 

Kapitel 1, avsnitt 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1 

Ny rubrik samt inledningstext samt nya avsnitt 1.1, 1.3.2, 1.4 och 1.4.1 med anledning 
av förändringar i vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken. Förtydligande i texten 
gällande synnerliga skäl i avsnitt 1.3.1. Tagit bort tidigare avsnitt 1.1.1. 
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Avsnitt 2.1 

Förtydligat villkor för att vara försäkrad för tillfällig föräldrapenning i avsnitt 2.1. Flyttat 
exempel till avsnitt 2.4. 

Avsnitt 2.4 

Förtydligande gällande barns bosättning samt exempel från avsnitt 2.1 hitflyttade. 

Avsnitt 4.1.3, 4.2.1 

Förtydligat avsnitten under Utlåtande om sjukdom eller smitta. 

Avsnitt 4.1.4, 4.12.1 

Förtydligat hur begreppet styrka ska tolkas. 

Avsnitt 4.1.10 

Avsnittet är flyttat till avsnitt 4.10 

Avsnitt 4.5, 4.7, 4.8 

Förtydligat att text om gällande Försäkringskassan rätt att begära in intyg vid behov. 

Avsnitt 4.10 

Förälder till ett allvarligt sjukt barn, hitflyttat från föregående versions avsnitt 4.1.10 

Avsnitt 7.2.1, 7.3.2 

Förtydligat text gällande utlåtande. 

Avsnitt 7.4.1 

Tagit bort ett exempel. 

Avsnitt 8.1 

Lagt till inledande text. 

Avsnitt 8.4 

Förtydligat inledande text. 

Kapitel 9 

Tagit bort avsnitt 9.1. Förtydligat text gällande tidsgräns för förhandsbeslut. 

Kapitel 10 borttaget 

Alla metodstöd flyttade och ligger nu i anslutning till de avsnitt de hänför sig till. 

Version 5 

Avsnitt 2.1 

Förtydligande av läshänvisning. 

Avsnitt 2.2 

Lagtext ändrad utifrån lagändring den 1 juli 2019. 

Avsnitt 2.2.1 

Ändring med anledning av de nya bestämmelserna i FB som gäller sedan 1 januari 
2019. 

Avsnitt 2.2.2 

Justering av text om sambo där hänvisning nu görs till sambolagen. 

Avsnitt 2.3 

Förtydligande av skrivning om dygnsvila. 
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Avsnitt 3.1.2 

Förtydligande av skrivning om utsändningstid. 

Avsnitt 4.1 

Förtydligande av rätten till tillfällig föräldrapenning för barn som är yngre än 240 dagar 
och vid utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning för barn som är äldre än 
240 dagar. 

Lagtext ändrad utifrån lagändring den 1 januari 2019. 

Förtydligande av skrivning om barn som vårdas på sjukhus. 

Avsnitt 4.1.5 

Förtydligande av skrivning som gäller besök på institution och deltagande i kurs som 
ordnas av sjukvårdshuvudman. 

Avsnitt 4.2.1 

Förtydligande av skrivning som gäller akut försämring av grundsjukdomen eller 
funktionsnedsättningen. Skrivningen om läkarbesök är också förtydligad. 

Avsnitt 7.3.6 

Exempel borttaget med anledning av lagändring från och med den 1 juli 2019. 

Avsnitt 7.4.1 

Förtydligande av vad som avses med att en försäkrad inte har rätt till tillfällig 
föräldrapenning. 

Avsnitt 8.4.7 

Skrivning om familjehemsersättning ändrad utifrån HFD-dom 228-18. 

Version 4 

Kapitel 1 

Kapitlet är ändrat med anledning av att anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning tas 
bort från och med den 1 januari 2019. 

Avsnitt 2.3 

Skrivningen om jourtid är anpassad med anledning av ändrad tillämpning av SGI. 

Avsnitt 4.1.1 

Förtydligande om rätten till tillfällig föräldrapenning vid pågående föräldraledighet. 

Avsnitt 4.1.8 och 4.3.1 

Förtydligande om utredning av om barnet omfattas av LSS. 

Kapitel 5 

Kapitlet är ändrat med anledning av att en ny förmån, omvårdnadsbidrag, införs från och 
med den 1 januari 2019. 

Avsnitt 6.1 

Med anledning av lagändring från och med 1 januari 2019 finns ny text om när föräldrar 
deltar i kurs som ordnas av sjukvårdshuvudman. 
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Version 3 

Avsnitt 4.1.1 

Förtydligande av tillämpningen avseende allvarligt sjukt barn. I avsnittet beskrivs också 
en dom från Kammarrätten (mål 3108-17) som gäller tillfällig föräldrapenning vid psykisk 
ohälsa. 

Avsnitt 8.2 och 8.4 

Avsnitten är anpassade till den lagändring om höjt inkomsttak för SGI som gäller från 
och med den 1 juli 2018. Det höjda inkomsttaket gäller inte vid beräkning av tillfällig 
föräldrapenning. Den sjukpenninggrundande inkomsten för tillfällig föräldrapenning får 
fortfarande inte överstiga 7,5 prisbasbelopp. 

Avsnitt M 4.1 

Förtydligande om att muntlig konsultation alltid ska göras i första hand. Dessutom 
förtydligande om hur den muntliga konsultationen går till och vad som ska 
dokumenteras. 

Avsnitt M 4.2 

Ett nytt metodstöd som gäller bedömning av allvarligt sjukt barn. 

Version 2 

Avsnitt 1.3 

Nytt avsnitt med generell text om Intern försäkringskontroll. 

Avsnitt 2.3.7 

Förtydligande om när en föräldraledig förälder är arbetslös. 

Avsnitt 2.3.8 

Förtydligande om när föräldern är assistent åt sitt eget barn. 

Avsnitt 4.1.1 

I avsnittet beskrivs HFD-dom (mål 5777-15) som handlar om att tillfällig föräldrapenning 
inte kan betalas ut när kommunen brister i barnomsorgen. 

Ny text om när föräldern deltar i kurs anordnad av annan än sjukvårdshuvudman. 

Förtydligande om när en föräldraledig förälder är arbetslös. 

Avsnitt 4.2.1 

Enligt en dom från HFD ger lagtexten inte utrymme för att ersätta ett läkarutlåtande med 
ett intyg från en tandläkare (HFD 2016 ref. 42). 

Avsnitt 6.1 

Förtydligande när det gäller föräldrars rätt till tillfällig föräldrapenning när ett barn vårdas 
på sjukhus. 

Avsnitt 7.4.1 

Förtydligande av när en annan försäkrad kan få ersättning i samband med barns födelse 
eller adoption. 

Ett metodstöd har lagts till som beskriver konsultation med försäkringsmedicinsk 
rådgivare. 
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