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Lag
om ändring i lagen (1990:773) om särskilt
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård
av sjukt eller handikappat barn;

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1990:773) om
särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn samt 1 och 3–6 §§ lagen skall ha följande lydelse.

Lag om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig
vård av sjukt eller handikappat barn
1 §2 Till inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension eller garantipension enligt lagen (1998:702)
om garantipension, som tillkommer den som är bosatt i Sverige och som är
född år 1953 eller tidigare, utges ett särskilt pensionstillägg för år räknat enligt vad som sägs i denna lag.
3 §3 Med ett vårdår avses ett kalenderår före den 1 januari 1999 under vilket
1. föräldern under större delen av året har vårdat ett sjukt eller handikappat barn och
2. barnet under större delen av året har fått hel förtidspension eller helt
sjukbidrag tillsammans med handikappersättning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001.
Förälderns rätt att tillgodoräknas vårdår påverkas inte av avbrott i vården
under den del av dygnet då barnet vistas i förskola, skola, dagcenter eller liknande, eller av kortare avbrott i övrigt i vården som varit utan väsentlig betydelse för förälderns bundenhet till vårduppgiften.
4 §4 Storleken på det särskilda pensionstillägget beräknas på grundval av
det antal vårdår som föräldern räknas till godo. Till grund för beräkningen av
pensionstillägget får läggas högst femton vårdår. Vid beräkningen bortses
från år för vilket föräldern
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1. under större delen av kalenderåret har fått förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. har tillgodoräknats pensionspoäng enligt lagen om allmän försäkring i
dess lydelse före den 1 januari 1999 eller pensionsrätt enligt lagen
(1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
3. inte har tillgodoräknats pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
4. skulle ha tillgodoräknats pensionspoäng om undantagande från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen om allmän försäkring i
dess lydelse före den 1 januari 1982 inte hade gällt för honom eller henne.
För år efter det då föräldern har fyllt 64 år får vårdår inte tillgodoräknas
honom eller henne. Detsamma gäller för år då föräldern före den månad under vilken han eller hon har fyllt 65 år har tagit ut ålderspension enligt 6 kap.
lagen om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001.
5 §5 För sex tillgodoräknade vårdår är det särskilda pensionstillägget per
kalenderår fem procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring. För varje vårdår som tillgodoräknas därutöver ökar tillägget med fem procent av prisbasbeloppet.
För den som har börjat uppbära särskilt pensionstillägg före den månad då
han eller hon fyller 65 år minskas tillägget med 0,5 procent för varje månad
som, då tillägget börjar utges, återstår till den månad då han eller hon fyller
65 år.
För den som har börjat att uppbära särskilt pensionstillägg efter den månad då han eller hon har fyllt 65 år ökas tillägget med 0,7 procent för varje
månad som, då tillägget börjar utges, förflutit från den månad när han eller
hon fyllt 65 år, dock längst till och med den månad när han eller hon fyllt 70
år.
För den som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid för garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension utgör särskilt pensionstillägg
till ålderspension samma andel av det särskilda pensionstillägget, beräknat
enligt första–tredje styckena, som garantipension enligt 3 kap. 6 § lagen om
garantipension utgör eller, om förutsättningarna för rätt till garantipension
förelegat, skulle utgöra av oavkortad sådan pension.
6 § Om inte annat följer av denna lag skall vad som föreskrivs om garantipension i lagen (1998:702) om garantipension eller i annan författning tilllämpas på särskilt pensionstillägg. Detta skall dock inte gälla i fråga om
samordning med sådan livränta som avses i 4 kap. 4 § lagen om garantipension.
I fråga om inkomstskatt gäller särskilda föreskrifter.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om särskilt pensionstillägg
som avser tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
MAJ-INGER KLINGVALL
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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