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Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för
barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU
2017:101)
Detta remissvar avser de tre förslag som regeringen önskar svar på senast
den 28 februari 2018. Statskontoret lämnar svar på övriga delar av
betänkandet senast den 2 maj 2018.
Statskontoret har inga invändningar mot förslaget att sambo ska likställas
med förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn eller
förslaget att utformningen av föräldraledighetens portalparagraf ska ändras.
Förslagen bidrar till ökad likvärdighet och tydlighet i föräldraförsäkringen.
Statskontoret har inte heller några invändningar mot förslaget att
grundnivådagar bör ingå i den reserverade tiden. Samma regler för
ersättning på sjukpenningnivå och grundnivå ökar likvärdigheten och är i
linje med föräldraförsäkringens intentioner. Statskontoret lämnar dock några
kommentarer när det gäller förslagets eventuella konsekvenser. En grupp
som oftare avstår från att använda föräldraförsäkring är pappor med låg eller
ingen inkomst. Skillnader i uttag finns också mellan föräldrar från olika
födelseregioner. Det är osäkert om de grupper som i dag tar ut lite eller
ingen föräldraförsäkring kommer att öka sitt uttag om grundnivådagarna
ingår i den reserverade tiden. Om så inte sker finns en risk att, som också
utredningen konstaterar, föräldraledigheten blir kortare och förskolestarten
tidigareläggs för vissa barn. En annan risk är att kvinnors obetalda ledighet
ökar, vilket dock bör vägas mot att dessa kvinnor får en chans till bättre
arbetsmarknadsanknytning.
Statskontoret konstaterar att det är osäkert hur effekten kommer att slå och
föreslår därför att användningen av föräldraförsäkringen särskilt vad gäller
ekonomiskt svaga grupper följs upp och utgör en tydlig del av den samlade
uppföljning som utredningen föreslår.
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Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Anna Pauloff och utredare Jenny Torssander, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmborg

Jenny Torssander
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