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Personalpolitik 1992-2:35        Nyckelord: Föräldraledighetslagen 
 
Ändring i Föräldraledighetslagen avseende arbetstagare som adopterat eller tagit emot ett 
barn i avsikt att adoptera det                 
 
Riksdagen har beslutat om Lag om ändring i lagen (SFS 1978:410) om rätt till ledighet för 
vård av barn, m m (SFS 1992:393). Genom lagändringen - bifogas cirkuläret - med 
ikraftträdande 92-07-01, föreskrivs att 3 § ska ha ändrad lydelse. Bakgrund till ändringen 
finns att hämta i regeringens proposition 1991/92:90 om svenskt medborgarskap för 
adoptivbarn och förbättrad rätt till 
föräldraledighet vid adoption. 
 
Lagändringen innebär att adoptivföräldrar får rätt att beräkna den rätt till hel ledighet utan 
ersättning som gäller i ett och ett halvt år med utgångspunkt från den tidpunkt då de fått 
barnet i sin vård i stället för tidpunkten för barnets födelse. 
 
Föräldraledighetslagen utgår vad gäller rätt till hel ledighet 1,5 år från barnets levnadsålder 
utom vad gäller adoptioner där tiden 1,5 år i stället räknas från den tidpunkt då 
adoptivföräldrarna får barnet i sin vård. 
 
För adoptivföräldrar upphör rätten till hel ledighet senast när barnet uppnått 8 års ålder 
eller avslutat första skolåret. 
 
Rätten till förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av normal tid upphör för alla när 
barnet uppnått 8 års ålder eller avslutat första skolåret. 
 
Föräldrapenninguttag påverkas inte av ovanstående lagändring. I lagen om allmän 
försäkring (AFL) 4 kap 5 § finns redan bestämmelse om att för adoptivföräldrar jämställs 
tidpunkten för barnets födelse med tidpunkten för att ha fått barnet i sin vård. 
Föräldrapenning för adoptivbarn utges inte för barn som fyllt 10 år. I övriga fall gäller åtta år 
eller avslutat första skolåret. Den lagändring som nu genomförts gäller inte den som 
adopterar sitt eget eller andra makens barn. Samma inskränkning finns i AFL rörande 
föräldrapenning. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen. 
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