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Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Om förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i
föräldraförsäkringen (Socialdepartementet, PM 2013-05-22)
Statskontoret avgränsar sitt svar till förslagen om att begränsa antalet
föräldrapenningdagar efter barnets fyraårsdag, att den övre åldersgränsen för
föräldrapenning förskjuts till barnets tolvårsdag och att tidsperioden för
tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit förlängs.
Statskontoret tillstyrker förslaget om att föräldrapenning ska kunna lämnas
med högst 96 dagar efter barnets fyraårsdag eftersom en sådan förändring
kan påskynda nyanlända individers etablering på arbetsmarknaden. Detta
gäller inte minst för kvinnor, varvid förslaget förväntas bidra till ökad
jämställdhet. Det framstår också som rimligt att berörda barn kan få en
bättre ekonomisk levnadsnivå och bättre språkutveckling genom förslaget. I
detta sammanhang saknar vi emellertid ett bredare och djupare resonemang
om förslagets tänkbara konsekvenser för dessa barn. Ett sådant resonemang
borde även inkludera möjliga negativa konsekvenser av att nyanlända barn,
med hänsyn till deras eventuella trauman, ohälsa och omställningssvårigheter, tidigare än i dagsläget skiljs från sina föräldrar. Promemorian belyser
heller inte frågan om tillgång på ytterligare förskoleplatser.
Vad gäller förslagets ekonomiska konsekvenser är det bra att promemorian
framhåller osäkerheten i genomförda skattningar. Det är dock svårt att
bedöma kvaliteten i dessa beräkningar när det dels är svårt att göra sådana
skattningar, dels är svårt att följa exakt hur beräkningen har gjorts. Bland
annat framgår inte hur mycket utgifterna för föräldraförsäkringen antas öka
till följd av att åldersgränsen för uttag av föräldrapenning höjs från åtta till
tolv år. Statskontoret anser att regeringen i framtiden bör låta utvärdera
reformen med avseende på dess syfte och vad som ovan anförts.
Statskontoret tillstyrker också förslagen om att åldersgränsen för att ta ut
föräldrapenning höjs så att förmånen kan lämnas till dess att barnet har fyllt
tolv år och att tidsperioden för tillfällig föräldrapenning i samband med att
ett barn har avlidit förlängs. Vi bedömer att dessa förslag ökar föräldrarnas
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trygghet och valfrihet samtidigt som det inte bör medföra påtagliga negativa
konsekvenser för berörda arbetsgivare eller på samhällsekonomisk nivå.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna Pauloff och utredare Christofer Lundin, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Yvonne Gustafsson

Christofer Lundin

STATSKONTORET

