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FÖRVALTNINGEN

INTYG OM BARNS FRÅNVARO VID TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING
Från och med 1 juli 2008 måste alla lämna ett intyg till Försäkringskassan om barns
frånvaro från förskolan eller skolan/fritidshemmet för att få rätt till tillfällig
föräldrapenning. Den nya lagen gäller för barn som ännu inte fyllt tolv år.
I samband med detta införs en ny skyldighet för huvudmännen (Nynäshamns
kommun) för förskola, familjedaghem, fritidshem och skola att på föräldrars begäran
utfärda intyg om barnet varit frånvarande från verksamheten. Intyget ligger till grund
för beslut om tillfällig föräldrapenning. Intygsskyldigheten gäller till och med
månaden efter barnets sjukdom.
För att hanteringen skall bli så enkel som möjligt har huvudmannen rätt att överlåta
uppgiften att utfärda intyget till den personal som arbetar nära barnet. Våra
verksamheter skall utfärda intyget snarast möjligt dock utan att störningar
uppkommer i verksamhetens pedagogiska arbete. Detta innebär att intyget inte alltid
kan bli undertecknat i samband med att det lämnas till förskolan eller
skolan/fritidshemmet.
Försäkringskassan skickar blanketten ”Intyg om ett barns frånvaro” till den som
begärt tillfällig föräldrapenning. Den som begär intyget fyller i uppgifterna om sig
och sitt barn och vilka dagar intyget gäller och begär sedan att personalen på
förskolan eller skolan/fritidshemmet fyller i sin del. Personalen intygar bara de
uppgifter som den som begär intyget uppger.
Det är alltid föräldern som ansvarar för att skicka tillbaka intyget till
Föräkringskassan.
Det är endast barnets föräldrar, eller personer som enligt lagen likställs med dessa,
som har rätt till intyg om barns frånvaro.
Rätt till intyg har vidare endast den föräldern som vid den aktuella tiden har rätt till
tillfällig föräldrapenning.
Även om föräldern överlåter rätten till tillfällig föräldrapenning till någon annan som
stannar hemma från arbetet för att vårda barnet är det fortfarande bara föräldern som
har rätt till intyg.
Den behandling av personuppgifter som blir en följd av denna lagändring har stöd i
personuppgiftslagen. Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige
ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

