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Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad.
Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
En utredning har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av
regelverket för tillfällig föräldrapenning. Utredningen lämnar ett
antal förslag på förändringar och tillägg av den tillfällig
föräldrapenningen.
Syftet med översynen har varit att modernisera, renodla och
förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt
för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga
utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.
I översynen har utredningen haft som mål att bidra till ett mer
jämställt uttag av förmånen. Utgångspunkten har varit att
inkomstbortfallsprincipen fortsatt ska gälla och att tillfällig
föräldrapenning ska vara en förutsättning för ledighetsrätt.
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Norrmalms
stadsdelsnämnd med anledning av betänkandet Rätt och lätt- ett
förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31). Ytterligare
remissinstanser är stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden, Farsta stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda
senast 2022-09-13.
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Regeringen beslutade den 5 november 2020 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att se över reglerna för tillfällig
föräldrapenning. Utredaren har fått i uppdrag att göra en översyn av
regelverket om den tillfälliga föräldrapenningen. Syftet med
översynen har varit att modernisera, renodla och förenkla
regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för
föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar
samt att stärka möjligheterna till kontroll. I översynen har
utredningen haft som mål att bidra till ett mer jämställt uttag av
förmånen. Utgångspunkten har varit att inkomstbortfallsprincipen
fortsatt ska gälla och att tillfällig föräldrapenning ska vara en
förutsättning för ledighetsrätt. Utredningen lämnade i maj 2021
delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41). I
detta slutbetänkande redovisas utredningens huvudsakliga uppdrag.
Ärendet
Tillfällig föräldrapenning är en socialförsäkringsersättning som är
väl inarbetad i många föräldrars vardag, och som fungerar som ett
skyddsnät vid barns sjukdom. I genomsnitt använder de föräldrar
som nyttjar försäkringen knappt 10 dagar per barn och år.
För föräldrar till barn i olika åldrar som drabbas av svåra sjukdomar
eller tillstånd som kräver längre behandling eller sjukhusvård ger
ersättningen kompensation för del av det inkomstbortfall som
uppstår när föräldern inte kan arbeta. Tillfällig föräldrapenning kan
täcka upp för en eller två föräldrars inkomstbortfall under en kortare
eller längre period i en pressad situation, när föräldern kanske inte
alls kan arbeta på grund av barnets tillstånd.
Det finns flera otydligheter och problem i försäkringen. Skillnader i
nyttjandet beroende på föräldrars position på arbetsmarknaden och
mellan kvinnor och män tyder på att vissa grupper anser att det är
svårare att använda försäkringen. Ersättningsnivån halkar efter
löneutvecklingen och föräldrar som inte arbetar heltid eller under
dagtid, kan ha svårt att förutsäga i vilken utsträckning de har rätt till
ersättning. De olika situationer och åldrar som täcks av försäkringen
kan också upplevas som otillräckliga. Föräldrar till svårt sjuka barn
eller barn som har funktionsnedsättningar kan ha behov av
ersättning under fler dagar och längre upp i åldrarna. Läkare och
andra representanter inom hälso- och sjukvården samt handläggare
och specialister hos Försäkringskassan intygar att bedömningen av
allvarligt sjuka barn innebär svårigheter och lämnar vissa föräldrar
utan tillräckligt skydd.
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Det ökande problemet med psykisk ohälsa bland barn innebär krav
på samordning från olika huvudmän, och tillfällig föräldrapenning
behöver stödja föräldrars deltagande för att barnet ska få
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förutsättningar att må bättre och klara sin skolgång. Barn och unga
vuxna behöver i större utsträckning än vad försäkringen medger ha
en förälder med sig vid besök hos läkare eller när de vårdas
inneliggande på sjukhus.
Regelverket kan också på vissa punkter vara svårt att tolka. Det
gäller exempelvis när och under vilka villkor det är möjligt att låta
någon annan än föräldern använda tillfällig föräldrapenning. Det
kan också vara svårt att avgöra vilken grund för ersättning som är
tillämplig i det enskilda fallet. Tillfällig föräldrapenning utbetalas i
efterhand vilket gör det nödvändigt att regelverket är enkelt att
förutsäga och lättöverskådligt för föräldrar.
Antalet ersättningsdagar som nyttjas ökar sedan ett par år tillbaka
konstant, även om pandemin är en starkt bidragande orsak till de
senaste årens stora ökning. Undersökningar visar samtidigt att
andelen felutbetalningar inom ersättningen är stort. Utredningen
konstaterar att detta kan ha olika orsaker men att behovet av att
begränsa risken för att ersättning betalas ut felaktigt och att öka
kvaliteten i de uppgifter som ligger till grund för ersättningen är
fundamental.
Utredningens övervägande och förslag
Nedan följer en sammanfattning av utredningens övervägande och
förslag.
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Ersättningssituationer
Utredningen anser att situationerna som ger rätt till ersättning
behöver tydliggöras och bli enklare att överblicka, framför allt för
att föräldrar ska kunna avgöra om deras situation omfattas av
försäkringen och ger rätt till ersättning. För att uppnå detta syfte
lämnar utredningen förslag till ändringar i befintliga bestämmelser.
Utredningen lämnar även förslag som ska ge ersättning i fler
specifika situationer, situationer som tidigare delvis täcktes av
rätten till kontaktdagar, men då endast för föräldrar till barn som
tillhör personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Kontaktdagar föreslås därmed att
utgå. Den särskilda grunden för rätt till tillfällig föräldrapenning vid
allvarlig sjukdom hos barn föreslås upphöra och rätten till ersättning
ska i stället utgå från barnets behov. Syftet är att minska behovet av
bedömningen av om barnets specifika tillstånd är tillräckligt
allvarligt och i stället utgå från att rätt till ersättning ska finnas när
barnet är sjukt. För att möjliggöra att flera föräldrar i vissa
situationer ska kunna få ersättning samtidigt lämnar utredningen
också förslag. Denna möjlighet kan nyttjas till exempel vid
medverkan i en kurs som syftar till att föräldrar ska lära sig att
vårda ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tjänsteutlåtande
Dnr NORR 2022/527
Sida 4 (10)

Förslag:
En förälder ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn om
föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med
1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
3. besök hos en vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), om besöket syftar till att medicinskt förebygga, utreda eller
behandla sjukdomar och skador hos barnet, 4. besök hos tandvården, om
besöket syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och
skador i munhålan hos barnet, eller
5. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder
besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna.
Vid besök hos en vårdgivare ska tillfällig föräldrapenning dock kunna
lämnas även om föräldern inte har barnet i sin vård. En förälder ska även
ha rätt till tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från
förvärvsarbete i samband med deltagande i
1. kurs som ordnas av en huvudman inom hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten, om kursen syftar till att lära sig att vårda barnet utifrån
barnets sjukdom eller funktionsnedsättning,
2. behandling som är ordinerad av läkare,
3. möte med den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet
normalt deltar i, om mötet är föranlett av barnets sjukdom eller
funktionsnedsättning,
4. introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller
behandlingsåtgärder i den verksamhet enligt skollagen som barnet normalt
deltar i, eller
5. utredning om barnets behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), eller i en förhandsbedömning om en sådan utredning ska
inledas.
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Ersättningsdagar
Det nuvarande antalet ersättningsdagar överstiger vida behovet för
de flesta föräldrar. Ett alltför stort antal dagar i dagens system,
kombinerat med den enkla ansökningsprocessen, riskerar att bidra
till ett felaktigt nyttjande av ersättningen. För föräldrar till barn med
funktionsnedsättningar eller svår sjukdom innebär en förmånstid
med en övre gräns att om barnets behov överstiger antalet
ersättningsdagar riskerar föräldrar att stå utan ersättning och
ledighetsrätt. Utifrån nuvarande regelverk innebär tid utan tillfällig
föräldrapenning att föräldern riskerar att drabbas arbetsrättsligt om
rätt till ledighet saknas. För att bättre anpassa förmånstiden och
antalet ersättningsdagar till föräldrars och barns faktiska behov
föreslår utredningen en ny modell för förmånstiden. Modellen syftar
till att behålla det enkla förfarande som karaktäriserar behovet av
ersättning för barns sjukdomar i vardagen samtidigt som ersättning
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ska kunna ges under längre perioder, när det finns underlag som ger
stöd för behovet av att avstå från förvärvsarbete.
Utredningen föreslår att tillfällig föräldrapenning ska lämnas under
sammanlagt högst 40 dagar för varje barn och år utan intyg mot
nuvarande 120 dagar.
Utredningen ser även behov av att på sikt höja inkomsttaket för
tillfällig föräldrapenning.
Åldersgränser
Utredningen konstaterar att åldersgränserna för äldre barn bättre
behöver anpassas till barns behov och utbildningssituation samt
föräldrabalkens krav på försörjningsansvar för barnet. Utredningen
lämnar därför förslag om att höja gränsen för rätt till ersättning till
18 år eller så länge som barnet går i skola, dock längst till dess att
den unge fyller 21 år. Detta innebär en stor förbättring för föräldrar
till barn med svåra sjukdomar och omfattande behov, som får
fortsatt rätt till ersättning även efter 16 år trots att de inte ingår i
personkretsen för LSS.
För de unga som tillhör personkretsen för LSS och fortfarande
bedriver gymnasiestudier upp till 23 års ålder begränsas rätten med
utredningens förslag till 21 år, vilket blir samma åldersgräns som
för andra unga. För personer inom LSS finns en rätt till andra
samhällsinsatser efter mottagarens individuella behov för att de ska
kunna leva ett självständigt liv. Utredningen bedömer att om rätten
till tillfällig föräldrapenning finns tills den unge är 23 år indikerar
det ett krav på att föräldrar ska fortsätta avstå från arbete för att
vårda dessa unga vuxna. Det innebär att deras föräldraansvar ska
gälla längre än för andra föräldrar, vilket riskerar att begränsa såväl
de unga vuxnas rätt till jämlika levnadsvillkor och en möjlighet att
leva som andra, som förälderns möjlighet till arbete och försörjning.
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Rätten till ersättning för andra än föräldrar
I det nuvarande regelverket finns möjlighet för andra än föräldrar att
få ersättning när en förälder behöver arbeta eller är sjuk. Det är en
betydelsefull möjlighet särskilt för ensamstående och för föräldrar
som har begränsade möjligheter att vara frånvarande från arbetet.
Utredningen föreslår att rätten att överlåta ersättning när föräldern
arbetar kvarstår och även utvidgas något. Om föräldern är
förhindrad att själv vårda barnet på grund av sjukdom eller smitta,
och det inte finns någon annan förälder som kan vårda barnet,
föreslås rätten till ersättning för någon annan förenklas och göras
mer ändamålsenlig. Ersättning ska lämnas för samma åldrar och lika
länge som för andra barn. Grundläggande för rätten till tillfällig
föräldrapenning är att den som får ersättning avstår från arbete och
går miste om inkomst under den tid barnet vårdas. En
familjehemsförälder ska inte ges möjlighet att överlåta rätt till
tillfällig föräldrapenning.
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Krav på att avstå arbetslöshetsersättning
För en förälder som är arbetslös föreslår utredningen att avstående
från arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring
(1997:238) ska likställas med avstående från förvärvsarbete vid
tillämpning av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning. Syftet
är att förenkla bedömningen av när en förälder som är arbetslös har
rätt till tillfällig föräldrapenning. En ventil föreslås även för
föräldrar som blir arbetslösa under en period när barnet behöver
förälderns vård på heltid.
Kontroll och felaktiga utbetalningar
Andelen felaktiga utbetalningar inom den tillfälliga
föräldrapenningen är enligt flera skattningar bland de högsta inom
en rad olika undersökta förmåner och har bedömts vara ungefär 20
procent, varav 75 procent av felen har bedömts vara avsiktliga. Den
största felkällan anses vara uppgifter om föräldrars frånvaro och
arbetstider.
Ett felaktigt nyttjande av ersättningen och även ledighetsrätten hotar
försäkringens legitimitet och riskerar att bidra till misstro från
arbetsgivare och ett klimat på arbetsmarknaden som försvårar för
föräldrar med behov av att vårda barn med sjukdom.
Ett av skälen till den stora andelen felaktiga utbetalningar är
Försäkringskassans i dagsläget begränsade möjligheter att
kontrollera föräldrarnas uppgifter i ansökan. Mellan 2008 och 2013
krävdes ett frånvarointyg från förskola eller skola, men intyget
avskaffades då det visade sig vara administrativt krångligt och
tungrott. Försäkringskassans särskilda kontroller mot arbetsgivare
och förskola eller skola före beslut, görs i en relativt liten
utsträckning - under 2021 genomfördes särskilda kontroller i cirka
en procent av ärendena. Om inga felaktigheter upptäcks får
föräldrar sällan kännedom om att ärendet kontrollerats.
Försäkringskassan och andra instanser har vid upprepade tillfällen
påpekat behovet av fler åtgärder för att minska felutbetalningar och
bidragsbrott och Försäkringskassan har föreslagit att den månatliga
arbetsgivardeklarationen som lämnas till Skatteverket ska utökas
med uppgifter om frånvarodatum. Kännedom om risken att
kontrolleras kan också öka föräldrars incitament att lämna korrekta
uppgifter och därmed bidra till att minska antalet felutbetalningar.
En upptäckt felaktig utbetalning bör förenas med en konsekvens,
som åtminstone innebär att föräldern ska återbetala ersättningen.
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Ökad mängd kontroller och enklare kommunikation med
arbetsgivare
Försäkringskassans särskilda kontroller bedöms vara effektiva, men
andelen ärenden som kontrolleras (1 procent) är låg och bedöms
kunna ökas väsentligt och på ett kostnadseffektivt sätt.
Försäkringskassan bör öka andelen särskilda kontroller till 5 procent
och efter utvärdering möjligen ännu högre. Försäkringskassan bör
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också få i uppdrag att ta fram en digital lösning för kommunikation
med arbetsgivare som på ett enkelt sätt kan verifiera uppgifter om
frånvaro och arbetstid.
Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska få tillgång till
inkomstuppgifter i arbetsgivardeklarationerna för kontroll av
tillfällig föräldrapenning.
Utredningen föreslår att i ärenden om föräldrapenningförmåner ska
huvudmannen för den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som
ett barn som inte har fyllt 12 år normalt deltar i på begäran lämna
uppgift till Försäkringskassan om när barnet har varit frånvarande
från verksamheten.
Utredningen föreslår att ansökningstiden för tillfällig
föräldrapenning ska kortas. Ersättning ska inte lämnas för längre tid
tillbaka än 30 dagar före den dag ansökan kom in till
Försäkringskassan, om inte synnerliga skäl föreligger.
Övriga uppdrag till Folkhälsomyndigheten
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten om smitta bland barn i
förskolor

Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att analysera befintlig
kunskap och beprövad erfarenhet av att minska risken för smitta
bland barn i förskolor. I uppdraget bör ingå att ta fram ett
kunskapsunderlag med rekommendationer för när barn normalt kan
vistas eller återgå till verksamheten i samband med olika typer av
infektioner eller smittsamma tillstånd.
Uppdrag att utvärdera reformen

Ett införande av förslagen bör följas upp. Ett särskilt fokus bör
läggas på att följa upp utvecklingen av användandet för kvinnor och
män.
Införande
Utredningen anser att den 1 januari 2024 är tidigaste möjliga
tidpunkt för införandet av de författningsändringar i
socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen (1995:584) som
förslagen innebär.
Barns rättigheter och jämställdhet
Utredningen har haft i uppdrag att ha FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) som utgångspunkt.
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Utgångspunkten för de förslag som utredningen lämnar är i enlighet
med artikel 2 i konventionen, att alla barn är lika mycket värda och
har samma rättigheter. Rätten till tillfällig föräldrapenning ska utgå
från det enskilda barnets behov i den aktuella situationen, snarare än
barnets diagnos. Förslaget att slopa kontaktdagarna och anpassa
åldersgränserna för barn som tillhör personkretsen för LSS bedöms
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innebära att alla barn får mer likvärda rättigheter. En utvidgad
ersättningsrätt och en åldersgräns som anpassas till den unges
skolgång förbättrar förutsättningarna för fler barn att få stöd eller
vård av föräldern utan ekonomiska konsekvenser.
Vidare innebär förslagen, i enlighet med barnkonventionens artikel
23 och 24, att alla barn ska ha rätt till bästa möjliga hälsa och rätten
till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i
samhället för barn med funktionsnedsättningar. De förslag som
utredningen lämnar om att föräldrar ska ges rätt till ersättning även
efter att barnet har fyllt 16 år, att ersättning ska lämnas utefter
barnets behov samt att föräldrar ska kunna få ersättning i fler
situationer är förslag som ökar möjligheten att uppfylla dessa. Syftet
med förslagen är att underlätta för föräldrar till barn eller unga med
sjukdom eller funktionsnedsättning att kunna avstå arbete när barnet
har behov av omvårdnad även i dessa situationer. Den tillfälliga
föräldrapenningen syftar till att begränsa de ekonomiska
konsekvenserna när föräldrar behöver avstå från arbete för att vårda
ett barn.
Av artikel 26 i konventionen framgår barns rätt att åtnjuta social
trygghet och socialförsäkring. Den svenska föräldraförsäkringen är
en viktig del i grundskyddet för barnfamiljer i Sverige. För att den
tillfälliga föräldrapenningen ska kunna utgöra ett skydd för barn och
föräldrar mot ekonomisk utsatthet vid barns sjukdom är det
avgörande att försäkringen är tillgänglig och flexibel. Utredningens
förslag innebär att försäkringen i större utsträckning än i dag
anpassas till barns behov och de situationer där föräldrar behöver
vårda eller delta i möten på grund av barnets tillstånd.
Genom förslaget att inkludera fler situationer kan föräldrar som inte
kan nyttja flexibel arbetstid eller har möjlighet till hemarbete för att
vårda barnet, ges rätt till ersättning och ledighet. Ersättningsrätten
innebär även att risken för ekonomisk utsatthet för barn minskar när
föräldern får en del av inkomstbortfallet täckt under kortare eller
längre perioder.
Av artikel 28 framgår barns rätt till utbildning. Förslagen om att
föräldrar ska kunna få rätt till ersättning för möten i skolverksamhet
med anledning av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning samt
för behandling som är ordinerad av läkare, vilket kan innebära att
föräldern stödjer barnet i återgången till skolan, bedöms bidra till att
barn ges förutsättningar att närvara i skolan på ett tryggt och säkert
sätt, vilket är en avgörande faktor för att barnet ska kunna fullgöra
sin skolgång.
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Utredningen bedömer att det relativt jämställda nyttjandet av den
tillfälliga föräldrapenningen är positivt och ett viktigt steg för
kvinnors och mäns möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete.
Samtidigt förvärvsarbetar inte kvinnor i samma utsträckning som
män, men tar ändå emot en större andel av de utbetalda dagarna.
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Kvinnor förefaller också i större utsträckning än män nyttja den
tillfälliga föräldrapenningen för de första dagarna i en vårdperiod,
vilket kan inverka negativt på kvinnors arbetsmarknadssituation.
Därför bör Försäkringskassan även fortsättningsvis prioritera målet
om att verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och
tillfällig föräldrapenning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och
prevention och i samverkan med förvaltningens övriga avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag och
rekommendationer som presenteras i betänkandet och bedömer att
de förtydliganden som utredningen föreslår kommer att göra det
enklare och mer förutsebart för föräldrar som behöver ersättning för
tillfällig föräldrapenning.
Förslagen gällande ersättningssituationer ställer sig förvaltning
positiv till att fler situationer berättigar till tillfällig föräldrapenning,
som till exempel att delta i möten med socialtjänsten, möten med
hälso- och sjukvården och till att delta kurser relaterade till barnets
sjukdom. Förvaltningen anser att det kan verka till ökad närvaro,
dignitet och att det stärker det preventiva arbetet. Ytterligare positiv
utveckling är att båda föräldrar ges möjlighet till tillfällig
föräldrapenning vid sådana tillfällen.
Kontaktdagar kommer enligt förslaget att utgå, men i och med att
dels ersättningssituationer utökas dels åldersgränser höjs anser
förvaltningen att konsekvenserna blir ringa.
Utredningen ger även förslag på ändrade åldersgränser för barn där
tillfällig föräldrapenning kan ges. Det förslaget, tillsammans med att
bestämmelser förenkling kring ansökan om förlängt behov av
tillfällig föräldrapenning där paragrafen kring fara för barns liv och
hälsa tas bort, kommer att underlätta att föräldrar till barn med till
exempel psykisk ohälsa.
Förvaltningen ställer sig positiv till utökade och förenklade
kontroller, men påpekar även vikten av ett smidigt digitalt system.
Utredningen ger förslag att kontroller ska kunna genomföras två år
efter beviljad tillfällig föräldrapenning, vilket kan ge utmaningar
utifrån GDPR-lagstiftningen.
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Fler kontroller gentemot förskolan innebär således även mer
administration för dem. Förslaget om att ett gemensamt system för
elevers frånvaro vore därför smidigt, bra förslag att arbeta
tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner. En farhåga
förvaltningen lyfter är hur länge frånvaro sparas i Skolplattformen.
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Vidare ser förvaltningen en utmaning med dagens e-tjänst i och med
att den kräver att konton ska skapas och samordnas per
arbetsgivare. Stockholms stad är enligt uppgift en för stor
arbetsgivare och därför inte nyttja den tjänsten. Ska e-tjänster
utvecklas behöver de vara anpassade för även stora arbetsgivare
som bara har ett organisationsnummer. Vid utformning av nya etjänster är det av stor vikt att arbetsgiverare kan delge upplevelser
och erfarenheter av tjänsterna.
Arbetsgivarverket lyfter utmaningar kring att redovisa uppgifter om
arbetad tid när det är särskilda avtal, till exempel
förtroendearbetstid. Förvaltningen instämmer i påpekandet.
Det är positivt att utredningen inte föreslår att ändra
utbetalningsansvaret eller att arbetsgivare ska bedöma rätt till
ersättning. Det skulle kräva mycket av arbetsgivare både i form av
arbetsbörda men också kunskapskrav kring försäkringskassans
regelverk.
Agenda 2030 och lika rättigheter för alla
Enligt Barnkonventionens grundläggande principer ska barnets
bästa vara utgångspunkten vid alla åtgärder som rör barn. Barns lika
värde och rättigheter ska garanteras och barn ska ha likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård. Förvaltningen bedömer att
utredningens förslag kan bidra till att dessa principer i högre grad
efterlevs. Att olika grupper på arbetsmarknaden ansöker om
tillfällig föräldrapenning i olika utsträckning, med den lägsta
nyttjandegraden hos föräldrar med låga inkomster, innebär inte att
barnen till föräldrar i dessa grupper har mindre behov. Dessutom
drabbar ekonomiska konsekvenser vid barns sjukdom eller
funktionsnedsättning i större utsträckning familjer med svaga
nätverk och en otryggare ställning på arbetsmarknaden, liksom
föräldrar till barn med mer omfattande behov av stöd och vård. Ett
förenklat och ändamålsenligt regelverk för tillfällig
föräldrapenning, samt förslagen om att utöka de
ersättningsgrundande situationerna, bedöms bidra till att tillgodose
barns behov på ett mer likvärdigt sätt.
Förslagen i utredningen ligger i linje med Agenda 2030:s
intentioner och mål.
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