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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. samt ny lag (1994:553) om vårdnadsbidrag 
 
Rubricerade lagändring i lagen om allmän försäkring (AFL) - 4 kap. om 
föräldrapenningförmåner och rätt till ledighet för vård av barn, m.m. träder i 
kraft den 1 juli 1994. Bakgrunden till ändringarna framgår av proposition 
1993/94:148 Vårdnadsbidrag samt betänkande 1993/94:SoU34 Vårdnads-
bidrag (förnyad behandling). 

Ändringslagen (SFS 1994:555) avseende rätt till ledighet för vård av barn, 
m.m. bilägges. 

Med anledning av att lagen om vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 1994, 
medför detta följdändringar i angivna författningar vilka redovisas nedan. 
En kort information lämnas därför även om vissa bestämmelser i lagen om 
vårdnadsbidrag. 

Lagen om allmän försäkring - 4 kap. om föräldrapenningförmåner 

Antalet dagar som berättigar till föräldrapenning sänks från 450 dagar till 360 
dagar. Ändringen beror på att de 90 dagar som berättigar till ersättning enligt 
garantinivån (de s.k. garantidagarna) tas bort. Likaså sker en sänkning med 
90 dagar vid flerbarnsbörd som ersätts på samma sätt. Detta innebär att all 
föräldrapenning kommer att utges med belopp som motsvarar förälderns 
sjukpenning. 

  Vidare sker en ändring genom att garantinivån för hel föräldrapenning höjts 
från 60 till 64 kronor. Höjningen motiveras av att beloppet ska vara i nivå 
med vårdnadsbidraget. 
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Vissa övergångsbestämmelser föreslås i samband med angivna ändringar, 
vilket innebär följande: 

* Föräldrar vars barn är födda före den 1 juli 1991 och som har garanti-
 dagar inom föräldraförsäkringen kvar får ta ut dessa längst till och 
 med den 30 juni 1996. 

* Föräldrar vars barn är födda under tiden den 1 juli 1991 - 30 juni 1993 
 får anstånd med att ta ut garantidagarna till den 31 december 1994. 

* Föräldrar vars barn är födda den 1 juli 1993 eller senare, måste ha 
 utnyttjat alla de 90 garantidagarna före den 30 juni 1994 för att dessa 
 inte ska frysa inne. 

 

Lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. 

Lagen har ändrats genom att rätten till hel ledighet för vård av barn förlängs 
från nuvarande ett och halvt år från barnets födelse till tre år från samma 
tidpunkt.  

Rätten till förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av normal arbetstid 
påverkas inte av nämnda ändring. Detsamma gäller även rätten till ledighet 
enligt 4 § dvs. arbetstagares rätt till ledighet under tid då denne uppbär 
föräldrapenningförmån samt, vad gäller kvinnor, under minst sex veckor 
före och efter den beräknade nedkomsten. Nämnda bestämmelse reglerar 
också en kvinnlig arbetstagares rätt att vara ledig för amning. 

Beträffande adoptivbarn så kvarstår den särskilda rätt till ledighet under ett 
och ett halvt år vilken räknas från den tidpunkt då föräldern får barnet i sin 
vård. Detta beror på att vårdnadsbidraget utges bara till dess barnet fyllt tre 
år, vilket även gäller för adoptivbarn.  

 

Ny lag om vårdnadsbidrag 

Riksdagen har antagit lag om vårdnadsbidrag, vilken träder i kraft den 1 juli 
1994. Bakgrunden till lagförslaget framgår av proposition 1993/94:148 Vård-
nadsbidrag och betänkande 1993/94:SoU25 och 34 Vårdnadsbidrag, snabb-
protokoll 1993/94:106 och 108. 

Enligt förarbetena är grundtanken bakom vårdnadsbidraget att öka föräld-
rarnas valmöjligheter när det gäller att ta ansvar för barnets vård och fostran. 
Därmed är vårdnadsbidraget avsett att ge ett ekonomiskt stöd för den som 
väljer att avstå från förvärvsarbete för att själv vårda sitt barn eller som väljer 
annan barnomsorg än den som tillhandahålls av eller får ekonomiskt stöd av 
en kommun. 
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Nedan beskrivs endast några av bestämmelserna. 

Vårdnadsbidrag utges från och med månaden efter den då barnet har fyllt ett 
år till och med den månad under vilken barnet fyller tre år. 

Fullt vårdnadsbidrag utgör 2 000 kronor per barn och månad för barn som 
inte har plats i den offentliga finansierade barnomsorgen. För barn som har 
kommunalt subventionerad barnomsorg reduceras bidraget. För ett sådant 
barn som har mer än 30 timmars barnomsorg i veckan utgår inget bidrag. För 
ett barn med 16 - 30 timmars barnomsorg blir bidraget 700 kronor per månad. 
För barn som utnyttjar sin plats mindre än 15 timmar i veckan blir bidraget 1 
350 kronor per månad. 

Vårdnadsbidraget ska beskattas och räknas som intäkt av tjänst enligt 
kommunalskattelagen. 
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