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Särskilt pensionstillägg 
 
I cirkulär som tillställdes kommunerna 1991-01-10 (cirk 1991:5) informerade vi om att en lag 
antagits om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller 
handikappat barn (SPT) att gälla fr o m den 1 januari 1991. I cirkuläret gavs också en 
kortfattad information om förutsättningarna för rätten till särskilt pensionstillägg. Ett nytt 
faktablad har nu utarbetats av Riksförsäkringsverket (RFV), i vilket information ges om 
ändrade regler för pensionstillägget fr o m den 1 juli 1992. Faktabladet återges i kopia som 
bilaga 1. 
 
Det särskilda pensionstillägget kan utges till de folkpensionärer som har folkpension i form 
av ålderspension och som i övrigt uppfyller förutsättningarna för tillägget. De nya reglerna 
är förmånligare än de tidigare. Således har bl a kravet på antal vårdår sänkts från 10 år till 6 
år för att rätt till tillägget skall föreligga. 
 
Hos försäkringskassorna finns en informationsfolder om det särskilda pensionstillägget. 
Foldern kan också rekvireras direkt från RFV på telefonnummer 08-786 97 43, Ylva Bernrup. 
Kopia av foldern bifogas som bilaga 2. Lagtexten om förmånen i dess nya lydelse finns i 
Svensk författningssamling (SFS 1992:276) och återges i kopia som bilaga 3. 1992 års 
basbelopp är 33 700 kr. 
 
RFV har till förbundskansliet framfört önskemål om att också kommunerna medverkar till 
att informationen om de nya reglerna förs ut till de aktuella pensionärerna via personal som 
i sitt arbete har kontakt med pensionärer, bl a personal inom kommunens hemtjänst. 
Förbundskansliet anser det viktigt att informationen om de förändrade reglerna når ut till 
pensionärer som kan vara berättigade till denna förmån och angeläget att även kommunerna 
medverkar härtill. 
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