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Historik – information om ändringar i vägledning 
(2002:01) 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 

18 2022-11-10 Sammanfattning, avsnitt 1.3.1, 2.2.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7, 3.3, 
4.1.1, 4.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4, 4.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.2, 6.5, 
6.5.2, 6.6.2, 7.1, 7.2.4, 7.5, 9.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.6, 10.23 och 
källförteckning. 

17 2022-02-02 Avsnitt 1.1, 1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 2.2.1, 2.6, 3.3.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.7, 
4.7.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10, 
5.3.1, 6.2.1, 6.3.3, 6.4.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, kap. 9 och källförteckning. 
Avsnitt 7.2.6 borttaget 

16 2020-01-30 Lagrutor, avsnitt 1.3, 2.3.2, 3.2, 3.2.1, 4.3.3, 6.3.2, 6.6.2 och 7.4.1. 

15  2019-02-21 
Avsnitt 3.4, 4.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.1, 5.2, 6.1.2, 6.3, 

6.4, 7.2.2 och kapitel 2 och 8. 

14  2017-06-15 Avsnitt 2.1, 6.1.1, 6.5, 7.1.2, 7.2.4, 10.2.2. 

13  2017-02-23 Avsnitt 8.4.4. 

12  2016-05-17 Avsnitt 8.4.4 och 9.3.1. 

11  2015-12-14 Avsnitt 4.1, 4.3, 5.2, 5.2.2, 5.5.1, 5.8, 6.2, 6.3.1, 6.4.2, 6.5, 7.2, 7.2.2, 
7.2.3, 7.3.2, 7.5, 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.3.1, 8.4.4, 10.1, 10.2 och kapitel 3. 

10  2015-07-29 Avsnitt 5.4 och 5.5. 

9  2014-06-05 Avsnitt 6.2, 6.2.2, 6.3.2, 7.2, 7.2.4 och 7.3.2. 

8  2013-12-10 
Sammanfattning, avsnitt 5.2, 5.4, 5.5, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 8.2, 8.3, 9.1, 

10.2.3, 12.18 och kapitel 3, 7 och 11. 

7  2013-01-29 Avsnitt 1.2, 1.2.1, 1.2.6, 4.1.1, 4.2, 5.3, 6.5, 7.1.2, 7.2, 7.2.1 och 11.17.  

6  2011-12-06 Förkortningar, sammanfattning, avsnitt 5.2.1, 5.2.2, 6.5, 7.2.1, 11.16 
och kapitel 3 och 9 samt källförteckning. 

5  2011-08-31 Kapitel 4 

4  2010-10-12 Ändringar i berörda avsnitt med anledning av socialförsäkringsbalken. 

3  2010-04-27 
Avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 

7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 

11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 och kapitel 5 

och 10. 

2  2009-03-17 
Avsnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.4, 5.5, 6.2.1, 6.3.4, 7.1, 7.2, 7.3.1, 

7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 8.1, 8.4 och kapitel 9. 

1  2006-06-20 Avsnitt 2.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3 och 8.11. 

 

Version 18 

Genomgående i vägledningen (dessa ändringar är inte gråmarkerade): 

Strukturella och språkliga förändringar har överlag inte gråmarkerats eftersom de i 
dessa fall inte har genererat någon förändring i sak. 
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Sammanfattning, avsnitt 4.2, 4.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.2, 6.5, 6.5.2, 6.6.2, 7.2.4, 10.23 
Förändringar gällande reserverade dagar är införda och nytt avsnitt under 
Regeländringar och övergångsbestämmelser skapat med anledning av lagändring. IM 
2022:081 har därmed arbetats in. Mindre uppdateringar av exempel gjorda. 

Avsnitt 1.3.1, 4.1.1, 4.3.1, 6.3.1, 6.3.3, 7.1, 9.2, 9.4.1, 9.4.6, källförteckning 
Hänvisningar till domsnytt borttagna. 
 
Avsnitt 2.2.1 
Ändringar med anledning av lagändring gällande undantag från kravet på 
uppehållstillstånd införda. Information som även finns i vägledning 2017:1 borttagen. 
Hänvisning till vägledning 2017:1 justerad. 

Avsnitt 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7 
Ändringar gällande fastställande av föräldraskap och vårdnadshavare med anledning av 
lagändringar i föräldrabalken införda. 

Avsnitt 3.2.3 
Förtydligande av kriterier infört. 

Avsnitt 3.3 
Korrigerad hänvisning från 3.4 till 3.3.3. 

Avsnitt: 4.1.1, 4.2.2, 4.7 
Ändring har gjorts från 8,0 prisbasbelopp till 10,0 prisbasbelopp med anledning av 
lagändring. 
 
Avsnitt 7.5 
Lagtext uppdaterad enligt ny lydelse i andra stycket 107 kap. 2 § SFB. 
 
Avsnitt 9.3.3, källförteckning  
Förändringar gällande fastställande av växelkurs med anledning av nytt beslut av 
Administrativa kommissionen (AK) infört, inklusive referens till Försäkringskassans 
rättsliga ställningstagande angående tillämpning. 
 
Avsnitt 9.4.4 
Korrigering av exempel. 
 
Källförteckning 
Referens till dom angiven i avsnitt 4.1.1 tillagd. 

 

Version 17 

Genomgående i vägledningen (dessa ändringar är inte gråmarkerade): 

Strukturella och språkliga förändringar samt tillagda lagrutor har överlag inte 
gråmarkerats eftersom de i dessa fall inte har genererat någon förändring i sak. 

Nytt avsnitt 1.1 

Nytt avsnitt gällande utredning av ärenden med anledning av ändringar/förtydliganden i 
vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken. 

Avsnitt 1.3 

Ändrat i sista stycket med anledning av ändringar/förtydliganden i vägledning (2004:7) 
Förvaltningsrätt i praktiken. 
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Nytt avsnitt 1.3.2 

Metodstöd om hur bedömning bör göras av om synnerliga skäl finns för att bevilja 
föräldrapenning mer än 90 dagar tidigare än ansökan kom in. 

Nytt avsnitt 1.4 

Kort avsnitt gällande komplettering. 

Nytt avsnitt 1.4.1 

Nytt metodstöd om hur man bör bedöma om kompletteringen ska vara skriftlig eller 
muntlig. 

Avsnitt 2.2.1 

Lagändring införd i 5 kap. 12 § andra stycket med anledning av att den s.k. tillfälliga 
lagen har upphört. 
Lagt till att barn till tredjelandsmedborgare måste ha uppehållstillstånd eller ha ansökt 
om uppehållstillstånd. 

Avsnitt 2.6 När flera länder är inblandade 

Flyttat och blivit ett nytt kapitel 9 

Nytt avsnitt 3.3.2 

Lagt till avsnitt om att vårda barnet under rubriken Barn som är födda efter 2014. 

Samma avsnitt ligger redan för barn som är födda 2013 och tidigare. 

Nytt avsnitt 4.2.2 

Ny nivå på rubriken Beräkning av föräldrapenning. Beräkningen av 240 dagarsvillkoret 

har förtydligats. 

Avsnitt 4.3.2 

Felaktigt exempel om Göran har korrigerats. Beräkningen av 240 dagars villkoret har 

förtydligats. 

Avsnitt 4.7 

Förtydligande av 12 kap. 29 § SFB. 

Nytt avsnitt 4.7.2 

Förtydligande kring hur särskild beräkningsgrund förhåller sig till 240-dagarsvillkoret. 

Avsnitt 5.2 

IM 2021:098 om normal arbetstid har arbetats in och avsnittet har reviderats med nya 

rubriker. Nya avsnitt 5.2.1-5.2.8 och 5.2.10. 

Avsnitt 5.3.1 

Ny rubrik om oregelbunden arbetstid samt förtydligande om vilka dagar som kan anses 

som arbetsfria när man arbetar oregelbundet. 
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Avsnitt 6.2.1 

Ändrats med anledning av ändringar/förtydligande i vägledning 2004:7 Förvaltningsrätt i 

praktiken. 

Avsnitt 6.3.3 

Metodstödet har förtydligats samt att hänvisning till domsnytt 2015:007 har lagts till. 

Avsnitt 6.4.2 

Förtydligat att begränsningsregeln inte gäller för personer bosatta inom EU samt hur 

begränsningsregeln ska tillämpas för tredjelandsmedborgare som varit bosatta i ett 

annat EU/EES-land innan ankomst till Sverige. Lagt till lagruta. 

Tagit bort avsnitt 7.2.6 (vs. 16) 

Metodstöd för ansökan om dubbeldagar och om föräldrapenningdagar finns för samma 

tid är flyttat till processen för att utreda och besluta om föräldrapenning. 

Avsnitt 7.5 

Förtydligat hänvisning till andra förmåners specifika vägledningar när förmånen ska 

samordnas med föräldrapenning. 

Nytt avsnitt 8.1 

Lagt till avsnitt gällande Försäkringskassans rättsliga ställningstagande (FKRS 2019:1) 
– När en förmån förfaller till betalning. 

Nytt avsnitt 8.2 

Lagt till kort avsnitt om när det kan vara aktuellt att fatta interimistiska beslut gällande 
föräldrapenning. 

Avsnitt 8.5 

Lagt till en hänvisning till vägledning 2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken. 

Nytt kapitel 9 (f.d. avsnitt 2.6) 

Avsnitt 9.2.1: 
Under artikel 11.2 förtydligat varför det ställs olika krav för att anses vara fortsatt 
försäkrad i Sverige, beroende på om föräldern är helt föräldraledig eller arbetar deltid. 

Avsnitt 9.2.3: 
Förtydligat avsnittet Intyg från andra länder samt lagt till Administrativa kommissionens 
beslut E7. 

Avsnitt 9.3.3: 
Förtydligat avsnittet Valutaomräkning. 

Avsnitt 9.3.4: 
Förtydligat att en föräldraledig förälder som arbetar i ett EU/EES-land och bor i Sverige 
eller tvärtom måste ta ut minst 1/8 dels föräldrapenning för att fortsätta anses vara 
försäkrad i Sverige 
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Avsnitt 9.4: 
Med anledning av att vägledning (2004:8) EU-familjeförmåner ska revideras, har vissa 
relevanta avsnitt arbetats in i denna vägledning. 

Nytt avsnitt 9.5: 
Lagt till avsnitt om Storbritanniens utträde ur EU (IM 2021:033) 

Källförteckning 

Administrativa kommissionens beslut E7 har lagts till. 

Domsnytt 2015:07 har lagts till 

FKRS 2019:01 har lagts till 

Utträdesavtalet har lagts till 

Handels- och samarbetsavtalet har lagts till 

Version 16 

Genomgående 

Fler lagrutor tillagda. 

Avsnitt 1.3 

Lagt till fyra rättsfall gällande föräldrapenning för retroaktiv tid och hur kammarrätterna 
har bedömt synnerliga skäl. 

Avsnitt 2.3.2 

Förtydligat hur föräldrapenning som familjeförmån ska tillämpas. 

Avsnitt 3.2 

Lagt till lagändring gällande befruktning via insemination eller IVF. 

Avsnitt 3.2.1 

Lagt till lagändring gällande att sambo numera är likställd förälder. 

Avsnitt 4.3.3: 

Förtydligat avsnitt om särskild beräkningsgrund. 

Avsnitt 6.3.2 

Lagt till skrivning om föräldrapenning som familjeförmån och ett avsnitt om EESSI och 
Rina. 

Avsnitt 6.6.2 

Lagt till en skrivning om hur dagarna fördelas när båda föräldrarna varit försäkrade 
innan barnet fyllt 4 år och sen blir försäkrade igen efter barnets 4 års dag. Lagt till 
laghänvisning i stycket Båda föräldrarna får rätt till förmånen först efter barnet fyllt fyra 
år. 

Avsnitt 7.4.1 

Förtydligat avsnitt om hur samordning ska hanteras. 

Källförteckningen 

Lagt till de nya rättsfall som är inarbetade gällande synnerliga skäl. 

Version 15 

Vägledningen är helt omstrukturerad. 
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Nytt kapitel om hur rätten till föräldrapenning enligt SFB förhåller sig till unionsrätten, 
socialförsäkringsskyddet och internationella avtal. 

Nya bestämmelser om rätten till föräldrapenning vid besök hos mödravården och vid ett 
barns inskolning har arbetats in. 

Domsnytt 2019:007 gällande familjehemsersättning är inarbetat. 

Domsnytt 2019:008 gällande att föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen är inarbetat. 

Förtydliganden har gjorts gällande: 

• familjehemsvård, 

• beräkning i samband med 240-dagarsvillkoret, 

• perioder med utländska inkomster, 

• biståndsarbete, SGI-skydd vid barns födelse, 

• när barnet inte har fyllt ett år samt efter barnets ettårsdag, 

• särskild beräkningsgrund, 

• föräldrapenning vid steglös avräkning, 

• normal arbetstid, 

• flerbarnsfödsel, 

• adoption av flera barn, 

• förändring av utbetalningsdatum, 

• avräkning av ersättning enligt utländsk lagstiftning med metodstöd och exempel, 

• avsnittet med begränsningsregeln vid fördelning av dagar, dubbeldagar när en av 
föräldrarna får föräldrapenning i annat EU/EES eller Schweiz samt 

• olika redaktionella ändringar till följd av omstruktureringen. 

Version 14 

Avsnitt 2.1 

Nytt avsnitt med generell text om Intern försäkringskontroll. 

Nya avsnitt 6.1.1 och 7.2.1 

Nya bestämmelser om begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till 
Sverige med barn träder i kraft 1 juli 2017. 

Avsnitt 6.5 

Ny text som förtydligar om vilken växelkurs som ska användas vid valutaomräkning. 

Nytt avsnitt 7.2.4 

Beskriver hur du får fram värdet på avstådda dagar som kommit in efter fyraårsgränsen 
men som ska användas för tid före fyraårsgränsen. 
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Nytt avsnitt 10.2.2 

IM 2017:036 som handlar om dubbeldagar och utländsk föräldrapenning är inarbetat. 

Slutligen har även vissa redaktionella ändringar gjorts. 

Version 13 

Avsnitt 8.4.4 

Beskrivningen av särskild beräkningsgrund har förtydligats. 

Version 12 

Avsnitt 8.4.4 

Försäkringskassan har ändrat tolkningen när det gäller särskild beräkningsgrund. 
Ändringen innebär att den SGI en förälder har när barnet fyller ett år ska ligga till grund 
för beräkningen av föräldrapenning fram till att barnet fyller två år. 

Avsnitt 9.3.1 

Ett förtydligande angående begränsning av föräldrapenning vid arbetsfri tid har förts in. 

Version 11 

Kapitel 3 

Förändringar gällande synnerliga skäl. 

Avsnitt 4.2 

Förändringar avseende tillämpning av förordning 883/2004 och 1408/71 med anledning 
av familjemedlemsbegreppet. 

Avsnitt 4.3 

Förändringar gällande en ny nordisk konvention om social trygghet har förts in. 

Avsnitt 5.2 

Förändringar gällande vem som är förälder enligt föräldrabalken. 

Avsnitt 5.2.2 

Förändringar gällande vem som är vårdnadshavare enligt föräldrabalken. 

Avsnitt 5.5.1 

Förändringar avseende regler gällande adoption utan socialnämndens medgivande. 

Avsnitt 5.8 

Förändringar avseende dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Avsnitt 6.2. 

Förändringar gällande fördelning av dagar vid ändrade vårdnadsförhållanden har 
förtydligats. 

Avsnitt 6.3.1, 6.4.2, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 8.2, 8.3 och 10.2 

Förändringar gällande reserverade dagar med anledning av lagändring är infört. 

Avsnitt 6.5 och 7.5 

Förändringar gällande avräkning av utländsk förmån har förtydligats. 

Avsnitt 8.1.2, 8.2 och 8.3.1 

Förändringar gällande ändring av grundnivå. 
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Avsnitt 10.1 

Domsnytt 2014:021 har arbetats in med anledning av förändringar avseende ny tolkning 
av begreppet samma tid. 

Slutligen har vissa redaktionella ändringar gjorts. 

Version 10 

Avsnitt 5.4 och 5.5 

Försäkringskassan har korrigerat sin tolkning av huruvida en förälder har rätt till 
föräldrapenning även i de fall då barnet hunnit fylla åtta år före den tidpunkt då barnet 
påbörjat det första skolåret. Förändringar avseende den nya tolkningen och ett 
förtydligande angående vad som avses med att ett barn avslutat första respektive femte 
skolåret är införda. 

Version 9 

Avsnitt 6.2, 6.2.2, 6.3.2, 7.2, 7.2.4 och 7.3.2 

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 ref 16) bekräftar tidigare 
avgöranden om att den som har avstått föräldrapenning senare kan återta den. Ett 
återtagande av föräldrapenning behöver inte ske skriftligt. 

Version 8 

Vägledningen har ändrats med anledning av att nya bestämmelser träder i kraft för barn 
födda från och med den 1 januari 2014. De nya bestämmelserna innebär bland annat att 
antalet dagar på de olika ersättningsnivåerna fördelas jämnt mellan föräldrarna. 
Åldersgränsen för hur länge föräldrapenning kan tas ut för ett barn höjs till 12 år 
samtidigt som kravet för att vårda barn förändras. Efter fyraårsgränsen får föräldrarna 
bara spara 96 dagar som fördelas proportionerligt mellan dem. 240dagarsvillkoret gäller 
inte efter fyraårsgränsen. 

Från den 1 januari 2015 begränsas även möjligheten att ansöka om föräldrapenning 
retroaktivt till 90 dagar. 

Det generella inledande EU-avsnittet har tagits bort. 

Kapitel 3 

Förändringen avseende begränsningen att ansöka om föräldrapenning retroaktivt från 
och med den 1 januari 2015 är införd. 

Avsnitt 5.2, 5.2.2, 5.4.1, 7, och 12.18 

Förändringarna avseende nya åldersgränser i föräldrapenningen samt kravet på att 
vårda barn är införda. 

Avsnitt 5.2.1, 8.2 och 8.3.1. 

Förändringar som endast avser rubriker har införts. 

Avsnitt 5.4. och 5.5. 

En komplettering avseende vad som gäller om barnet har hunnit fylla 8 år när han eller 
hon börjar i första klass är införd. 

Avsnitt 5.4.1. 

Ett förtydligande angående adopterade barn är införd. 

Avsnitt 5.5.1, 5.5.2, 7.1.2, 7.2.7, 7.4 och 7.5 

Förändringar avseende antalet dagar efter fyraårsgränsen är införda. 
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Avsnitt 6.2.2. och 7.2.4. 

En ändrad tillämpning vid återtagande av dagar är införd. 

Avsnitt 6.3.1 och 7.3.1 

Ett förtydligande avseende vad som gäller när ingen av föräldrarna har rätt till 
föräldrapenning är införd. 

Avsnitt.6.3.2 och 7.3.2 

Ett förtydligande avseende vad som gäller när en förälder blir sent försäkrad för 
föräldrapenning är införd. 

Avsnitt 7.1.1 och 8.3 

Förändringar avseende fördelningen av dagar per ersättningsnivå mellan föräldrarna är 
införda. 

Avsnitt 7.1.3, 7.1.4 och 7.2.6 

Förändringar avseende proportionell fördelning av dagar och ersättningsnivåer mellan 
föräldrarna vid fyraårsgränsen är införda. 

Avsnitt 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, och 7.2.5 

Förändringar avseende avstående och återtagande av dagar är införda. 

Avsnitt 7.5.1 och 7.5.2 

Förändringen avseende avräkning av tid med föräldrapenningförmån enligt utländsk 
lagstiftning är införd. 

Avsnitt 8.3.2. 

Förändringar avseende 240-dagarsvillkoret är införda. 

Avsnitt 10.2.3 

IM 2013:086 är inarbetat. 

Avsnitt 9.1 

Ett förtydligande avseende vad som gäller vid uttag av hel eller del av dag på grundnivå 
eller lägstanivå är införd. 

Avsnitt 11. 

Ett förtydligande avseende vad som gäller vid utbetalning till minderårig förälder är 
införd. 

Version 7 

Avsnitt 1.2.1, 1.2.6, 4.1.1 och 4.2 

Med anledning av att förordning 1408/71 inte är tillämplig i samma utsträckning har det 
gjorts några språkliga förändringar. 

Avsnitt 5.3 

Ett förtydligande avseende vad som menas med avslutat första skolår har gjorts. 

Avsnitt 6.5, 7.1.2, 7.2, 7.2.1 och 11.17 

Vägledningen har ändrats med anledning av att grundnivån höjs till 225 kronor per dag 
från och med 1 januari 2013. 

Avsnitt 6.5 

IM 2012:021 är inarbetat. 
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Version 6 

Avsnitt, 3, 5.2.2 och 6.5 

RFFS 2004:36 har ersatts av FKFS 2010:30, förändringen är införd. 

Avsnitt 5.2.1 

12 kap. 7 § SFB har fått en annan lydelse from 1 juli 2011, förändringen är införd. 

Avsnitt 7.2.1 

Ett tidigare skrivfel är rättat. 

Avsnitt 9, 9.1, 9.2.9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 och 11.16 

Vägledningen har ändrats med anledning av att båda föräldrarna, från den 1 januari 
2012, har möjlighet att samtidigt ta ut föräldrapenning i 30 dagar var under barnets 
första levnadsår. Försäkringskassan har valt att kalla det samtida uttaget av 
föräldrapenning för dubbeldagar. I övrigt har endast mindre förändringar införts. 

Version 5  

Avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 

Ändringar har gjorts med anledning av att föräldrapenning inte längre är en EU-
familjeförmån från och med den 1 september 2011. 

Avsnitt 5.3 

Barnets ålder har ändrats genom att IM 2011:111 har arbetats in. 

Ändringar har även gjorts med anledning av socialförsäkringsbalken. Begäran heter 
numera ansökan. Dessa ändringar har inte gråmarkerats. 

Version 4 

Ändringar gjorda med anledning av socialförsäkringsbalken. 

Rättslig vårdnadshavare heter numera särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Utöver dessa ändringar har laghänvisningar i flera avsnitt ändrats så att hänvisningar 
görs till SFB i stället för hänvisningar till de författningar som har upphävts när SFB 
trädde ikraft den 1 januari 2011. Dessa ändringar har inte gråmarkerats. 

Version 3 

Avsnitt3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.3, 5.4 och 7.2.1 

Vägledningen har ändrats med anledning av förordning (EG) nr 883/2004. 

Version 2 

Indelningen och ordningen av kapitel och avsnitt har ändrats. Fler exempel har lagts till. 
Kapitlet om föräldraledighetslagen har tagits bort. 

Avsnitt 4.1 

Komplettering med lesbiska pars möjlighet till delat föräldraskap. 

Avsnitt 4.2.1 

Förtydligande om hur omfattande den rumsliga kontakten mellan förälder och barn 
måste vara för att föräldern ska uppfylla kravet på att vårda barnet. Ett förtydligande har 
också gjorts om vad som gäller för häktade och intagna i kriminalvårdsanstalt. 



 

HISTORIKBILAGA TILL 
VÄGLEDNING 2002:01 11 (13) 

 

 

Avsnitt 4.2.2 

Komplettering med motivering till varför kvinnan har rätt till ersättning till och med den 
tjugonionde dagen efter förlossningen. Exempel Karin för att beskriva att en kvinna i 
sådant fall har rätt till föräldrapenning under högst 30 dagar. 

Förtydligande med vad som avses med födelse av ett barn och vad som gäller för den 
biologiska mamman och blivande adoptivföräldrar om ett barn överlämnas till de 
blivande adoptivföräldrarna efter förlossningen. Förtydligande om att 
Försäkringskassans information till blivande föräldrar inte räknas som föräldrautbildning. 

Avsnitt 5.1.1 

Komplettering med vad som gäller om ett av barnen dör eller ett av de adopterade 
barnen fyller tio år. 

Avsnitt 5.4 

Komplettering med fördelning av föräldrapenningdagar när vårdnaden av ett barn flyttas 
över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Avsnitt 5.5 

Avsnittet har förtydligats och kompletterats med RFFS 2004:36. 

6.2.1 

Komplettering med information om att SGI:n ska multipliceras med faktorn 0,97 vid 
beräkning av föräldrapenning per dag samt att inkomster upp till 10 prisbasbelopp 
beaktas vid beräkning av föräldrapenning. 

Den del av avsnittet som gäller 240-dagarsvillkoret innehåller följande kompletteringar: 

• Försäkringskassan ska utgå från den tidpunkt som är mest fördelaktigt för föräldern 
(beräknat datum för förlossning eller faktiskt födelsedatum) vid ställningstagande till 
villkoret, 

• SGI:n inte ska multipliceras med faktorn 0,97 vid prövning av villkoret, 

• vad som gäller för en förälder som omfattas av förordning 1408/71 och arbetat i ett annat 
medlemsland eller av Europeiska gemenskapernas sjukförsäkringssystem och 

• vad som gäller för en förälder som varit anställd som biståndsarbetare eller fått 
kommunalt vårdnadsbidrag. 

Avsnitt 6.3.4 

Förtydligande om att särskild beräkningsgrund kan bli aktuellt även före barnets 
ettårsdag samt för ett barn som är fött under en tid då föräldern inte omfattas av det 
svenska försäkringsskyddet. 

Komplettering med vad som gäller för en kvinna som är registrerad partner. 

Avsnitt 7.1 

Förtydligande om vad som gäller vid uttag samma dag av föräldrapenning enligt 
sjukpenningnivå och lägstanivå. 

Komplettering med att vad som gäller vid bedömning av rätten till föräldrapenning om 
föräldern ägnar sig åt politiska uppdrag eller har tagit emot barn för stadigvarande vård 
och fostran i hemmet. 
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Komplettering med sjukersättning och steglös avräkning. 

Komplettering med vad som gäller för dagbarnvårdares arbetstid och normal arbetstid. 

Avsnitt 7.3.1 

Exempel Kerstin för att visa att det är den arbetsfria tidens längd och inte 
föräldraledighetens längd som avgör om det finns rätt till föräldrapenning för arbetsfri tid. 

Avsnitt 7.3.2 

Komplettering med hänvisning till 3 § i semesterlagen och exempel Annelie för att 
beskriva rätten till föräldrapenning när arbetsfri dag ingår i semesterperioden. 

Avsnitt 7.3.3 

Komplettering med vad som gäller för föräldraledig lärare. 

Avsnitt 7.3.4 

Förtydligande om rätten till föräldrapenning vid jour och beredskap. 

Avsnitt 8.1 

Föräldrapenningförmåner till båda föräldrarna samtidigt. Komplettering med att med 
samma tid avses samma dag och att föräldrapenning med anledning av ett barns 
födelse inte får betalas om det för samma barn och tid betalas en motsvarande 
ersättning enligt utländsk lag.  

8.1 

Föräldrapenning och sjukpenning, förtydligande om vad som gäller för en förälder som 

har partiell sjukpenning och föräldrapenning. 

 

Kapitel 9 

Komplettering med regeländringar efter den 1 juli 2006. 

Version 1 

Avsnitt 2.3, 6.1 och 6.2 

Korrigering av hänvisning har gjorts eftersom RFFS 1998:14 har omarbetats till RFFS 
2004:36. 

Avsnitt 3.3 

Begreppet sjukbidrag har ändrats till tidsbegränsad sjukersättning i exemplet som 
handlar om Karin och Stefan. 

Avsnitt 4.1 

Har justerats som en följd av att lägstanivån höjts till 180 kronor per dag för barn födda 
från och med den 1 juli 2006. 

Avsnitt 4.2 

Har justerats som en följd av att beräkningen av 240-dagarsvillkoret förändrats i och 
med höjningen av lägstanivån. 

Avsnitt 5.2 

I andra stycket har sidhänvisning korrigerats då tidigare sidangivelse var felaktig. 
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Avsnitt 6.3 

Vissa små avsnitt har tagits bort. Det gäller avsnitten: Frekvens, Utbetalningssätt, 
Avrundning och Utbetalning till annan än förälder. Hänvisning görs istället till vägledning 
(2005:1) om utbetalning av socialförsäkringsförmåner. 

Avsnitt 6.4 

Avsnittet har ändrats vad gäller beslutande länsorganisation med hänvisning till 
arbetsordningen. 

Avsnitt 7.2 

Avsnittet Arbetsbaserad förmån har justerats som en följd av att beräkningen av 240-
dagarsvillkoret förändrats i och med den höjda lägstanivån. 

Avsnitt 7.3 

Rättelse har gjorts på grund av felaktig skrivning i den tidigare vägledningen. 

Avsnitt 8.11 

Nytt avsnitt med anledning av lagändring den 1 juli 2006. 

 

Därutöver har text som handlade om det tidigare allmänna rådet tagits bort i 
inledningen. I sammanfattningen har texten justerats i enlighet med de regler som trätt i 
kraft den 1 juli 2006. Avsnittet som handlar om syftet med föräldraförsäkringen har 
uppdaterats. 
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