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CIRKULÄR 14:4 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Annika Bjursell 
 
Nyckelord: SFB, föräldraförsäkringen 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. den 1 januari 2014 
Bakgrund 
Riksdagen har den 27 november 2013 fattat beslut om ändringar i socialförsäkrings-
balken (SFB 2010:10). Ändringarna utgår från regeringens proposition, 2013/14:4, 
Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen. 

Genom ändringarna vill lagstiftaren bland annat koncentrera uttaget av föräldrapen-
ningen till när barnet är litet och behovet av omvårdnad från föräldrarna är som störst. 
Samtidigt senareläggs den bortre tidsgränsen för hur länge föräldrapenningen får tas 
ut. Syftet är att öka flexibiliteten för föräldrar som behöver vara lediga från arbetet när 
barnet är äldre vid exempelvis lov, studiedagar eller för deltagande i förskola.  

De nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2014.  

Förändringarna i korthet 
Begränsning av antalet föräldrapenningsdagar efter barnets fyraårsdag 

Efter det att barnet har fyllt fyra år kan föräldrarna ta ut högst 96 dagar med föräldra-
penning, av de totalt 480 dagarna. Om föräldrarna har fler än 96 dagar kvar vid denna 
tidpunkt förloras dessa. 

 När det gäller adopterade barn ska fyraårsgränsen för föräldrapenning räknas från den 
tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård. 

Höjd åldersgräns för uttag av föräldrapenning 

Åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning höjs från åtta år till dess att barnet har fyllt 
tolv år eller avslutar det femte skolåret. 

För adopterade barn gällde tidigare att föräldern fick föräldrapenning under åtta år 
från den tidpunkt då föräldern fick barnet i sin vård, dock längst till dess att barnet 
fyllde tio år. Åldersgränsen höjs till dess att det adopterade barnet fyller tolv år eller 
när hon eller han avslutar det femte skolåret. 
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Tidsfrist för att ansöka om föräldrapenning 

Tidigare gällde att en förälder kunde ansöka om föräldrapenning retroaktivt under en 
tioårsperiod. En begränsning av tiden för en sådan ansökan införs i socialförsäkrings-
balken. Den innebär att föräldrapenning inte lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar 
före den dag då ansökan kom in till Försäkringskassan. Försäkringskassan kan i un-
dantagsfall, om det finns synnerliga skäl, besluta om att bevilja en ansökan som kom-
mit in för sent. 

Tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit 

Sedan den 1 januari 2011 gäller att tillfällig föräldrapenning kan lämnas under högst 
tio dagar i samband med att ett barn som är under 18 år avlider. Förmånen lämnades 
under högst 30 dagar från och med dagen efter den då barnet avled. Tidsperioden  
förlängs så att tio dagar med tillfällig föräldrapenning kan tas ut fram till den 90:e 
dagen efter det att barnet har avlidit. 

Ikraftträdande- och övergångsregler 

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2014. Bestämmelserna om åldersgrän-
serna inom föräldrapenningen ska tillämpas på föräldrapenning för ett barn som är fött 
efter ikraftträdandet. Vid adoption ska detta gälla när den som har adopterat barnet har 
fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet.  

Den nya bestämmelsen om tidsbegränsning av föräldrapenning bakåt i tiden tillämpas 
första gången på föräldrapenning som avser tid från och med den 1 januari 2015.  

Bestämmelsen om tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit ska 
tillämpas från och med ikraftträdandet. 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras på vår servicetelefon, 08-452 75 10.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Förhandlingssektionen 

 

Maria Dahlberg 

 

 Annika Bjursell 
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