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Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 
kap. och lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av 
barn, m.m. 
 

Rubricerade lagändring om föräldraförsäkring träder i kraft den 1 januari 
1994. Bakgrunden till ändringarna framgår av proposition 1992/93:159 om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, betänkande 1992/93:SoU19 
Stöd och service till vissa funktionsindrade samt betänkande 1992/93:SfU15 
Höjd pensionsålder m.m. 

Ändringslagen (SFS 1993:396) bilägges. 

Med anledning av att en ny rättighetslag för personer med svåra funk-
tionshinder - lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) - träder i kraft den 1 januari 1994, medför detta följdändringar i 
föräldraförsäkringen. Avsikten är att förbättra det ekonomiska stödet till 
föräldrar med funktionshindrade barn. 

Ändringarna omfattar tre åtgärder inom föräldraförsäkringens område 
nämligen: -  ökat antal kontaktdagar 

    -  tillfällig föräldrapenning i ytterligare fall 

    -  höjd åldersgräns 

Nedan beskrivs förändringarna. 

 

Ökat antal kontaktdagar för barn som omfattas av LSS 

Genom ett tillägg i lagen om allmän försäkring införs en rätt för föräldrar till 
funktionshindrade barn vilka omfattas av LSS, som dels innebär en rätt till 
kontaktdagar redan från barnets födelse till dess att det fyller 16 år, dels att 
det sker en utökning av antalet kontaktdagar till tio dagar per barn och år för 
dessa barn. Kontaktdagarna räknas inte heller här in i de 60/120 dagarna 
med tillfällig föräldrapenning. Dessa kontaktdagar ska liksom de nuvarande 
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kunna användas i samband med föräldrautbildning, för att besöka barnet i 
skola och daghem eller förskole- eller fritidsverksamhet inom samhällets 
barnomsorg i vilken barnet deltar under förutsättning att föräldern avstår 
från förvärvsarbete. 

Föräldrapenning vid föräldrautbildning 

Idag finns ingen uttrycklig reglering i lagen om allmän försäkring som ger 
föräldrar rätt till föräldrapenning vid föräldrautbildning utan att föräldern 
samtidigt har barnet i sin vård. Genom ett tillägg till 4 kap. 4 § nämnda lag 
skrivs denna rätt in vilket således innebär att föräldrapenning kan utges till 
föräldrar som, utan att samtidigt ha barnet i sin vård, genomgår föräldra-
utbildning. Här gäller ingen begränsning till LSS. 

Tillfällig föräldrapenning i ytterligare fall 

Det har införts en ny lagregel - 4 kap. 10 a § - som innebär att en förälder till 
ett sjukt eller funktionshindrat barn som inte fyllt tolv år - oavsett om de 
omfattas av LSS eller inte - har rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern 
behöver avstå från förvärvsarbete i samband med besök hos läkare, för att 
medverka i behandlingen av barnet eller lära sig vårda barnet även om 
föräldern inte samtidigt vårdar barnet. 

Genom ett tillägg i 4 kap. 11 § får även föräldrar till de barn under 16 år  
som är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, psykisk 
utvecklingsstörning eller annat funktionshinder - oavsett om barnet omfattas av 
LSS eller inte - en möjlighet att få tillfällig föräldrapenning i enlighet med 4 
kap. 10 a § dvs. vid utbildning m.m., även om föräldern inte samtidigt vårdar 
barnet.  

Höjd åldergräns vid viss tillfällig föräldrapenning för barn som omfattas 
av LSS  

Genom en tilläggsbestämmelse i 4 kap. 11 § höjs åldersgränsen för visst fall 
av tillfällig föräldrapenning från 16 till 21 år för barn som omfattas av LSS. 
Förutsättning är att föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband 
med sjukdom eller smitta hos barnet. En förlängning kan ske till utgången 
av vårterminen det kalenderår då barnet fyller 23 år om barnet går i 
särskola eller specialutbildning för svårt rörelsehindrade elever. 
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