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Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring – 4 
kapitlet och föräldraledighetslagen (1995:584) 
Riksdagen har antagit förslag till ändringar inom föräldraförsäkringen med 
hänvisning till proposition 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom,  
m.m. med betänkande 1996/97:SfU4 Försäkringsskydd vid sjukdom, Budget-
proposition 1996/97:1 med betänkande 1996/97:SfU1 Anslag inom socialför-
säkringsområdet. Även följdändringar har skett i föräldraledighetslagen med 
hänvisning till Budgetproposition 1996/97:1 och betänkande 1996/97:SfU1 
Anslag inom socialförsäkringsområdet. 

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 1997. 

Nedan lämnas en redogörelse av förändringarna. 

De föräldrapenningdagar som tidigare ersattes med 85 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten har sänkts till 75 procent. Därmed kommer 
samtliga dagar inom föräldraförsäkringen som ersätts enligt sjukpenning-
nivån att utges med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. 
Även i fortsättningen kommer 30 dagar vara förbehållna pappan respektive 
mamman och kan inte överlåtas på den andra föräldern annat än i vissa 
undantagsfall. 

Lagändringen gäller de som tar ut föräldrapenning avseende tid från och 
med den 1 januari 1997. 

Vidare har införts en tre fjärdedels förmån inom föräldraförsäkringen. Det 
innebär att en förälder som arbetar endast en fjärdedel av normal arbetstid 
ska kunna ta ut föräldrapenning upp till motsvarande heltid. Genom änd-
ringen erhålls fyra nivåer, hel, halv, tre fjärdedels och en fjärdedels förmån. 
Regelsystemet stämmer därmed bättre överens med föräldrarnas arbets-
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situation och blir mer enhetlig med övriga ersättningssystem inom social-
försäkringen. 

Lagändringen i 4 kapitlet lagen om allmän försäkring medför följdändringar 
i föräldraledighetslagens 6 och 12 §§ vilket innebär att det införts en motsvar-
ande rätt till ledighet.  

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 
    Christina Madfors 

 

 

 

 

Bilagor 

Ändringslagen (SFS 1996:1545) i föräldraledighetslagen  
 

 

 


	Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring – 4 kapitlet och föräldraledighetslagen (1995:584)
	Bilagor


