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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken 
dels att 110 kap. 19 och 36 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 110 kap. 36 § ska utgå,
dels att 12 kap. 22, 23 och 35 §§ samt 110 kap 1 § ska följande lydelse,
dels att det närmast före 110 kap. 37 § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ”Huvudman för en skola”.

12 kap.
22 § För hel föräldrapenning motsvarar sjukpenningnivån förälderns
beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1
grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 25–31 §§.

Om hel föräldrapenning på sjukpenningnivån inte överstiger 225 kronor
om dagen lämnas i stället föräldrapenning på grundnivån enligt 23 §.

23 § Föräldrapenning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är
försäkrad för bosättningsbaserad föräldrapenning enligt 5 kap. 9 § 1 eller
arbetsbaserad föräldrapenning enligt 6 kap. 6 § 2.

För hel föräldrapenning är grundnivån 225 kronor om dagen.

35 § Till en förälder som är försäkrad för både bosättningsbaserad och
arbetsbaserad föräldrapenning lämnas förmånen för de första 180 dagarna
enligt följande:

1. Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivån, om föräldern under
minst 240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten
för födelsen har varit försäkrad för sjukpenning enligt 6 kap. 6 § 3 och under
hela den tiden skulle ha haft rätt till en sjukpenning som överstiger lägsta-
nivån för föräldrapenning (240-dagarsvillkoret).

2. Om förutsättningarna i 1 inte är uppfyllda eller hel föräldrapenning på
sjukpenningnivån i annat fall inte överstiger 225 kronor om dagen, lämnas
föräldrapenning på grundnivån.

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 12, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114.
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110 kap.
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om 

– tillämpningsområdet i 2 och 3 §§, 
– ansökan och anmälan m.m. i 4–12 §§
– utredning och uppgiftsskyldighet i 13–18 och 20–30 §§,
– uppgiftsskyldighet för andra än parter i 31–35 och 37 §§,
– bevisupptagning rörande arbetsskada m.m. vid allmän domstol i 38 §, 
– undantag från sekretess i 39–42 §§, 
– anmälan om bosättning eller arbete i Sverige i 43–45 §§, 
– skyldighet att anmäla ändrade förhållanden i 46–51 §§, och 
– indragning och nedsättning av ersättning i 52–58 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter i 12 kap. 22,
23 och 35 §§ gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)


