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REMISSVAR  

Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i 

föräldraförsäkringen 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig 

över Socialdepartementets promemoria ”Förändrade åldersgränser och 

ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen”.  

 

Saco stödjer förslaget om att endast 96 dagar med föräldrapenning ska 

kunna lämnas efter barnets fyraårsdag. Vi vill dock poängtera att vi gör det 

utifrån en annan utgångspunkt än den som Socialdepartementets 

arbetsgrupp redovisar i promemorian. Ett barns omvårdnadsbehov är som 

störst under de första levnadsåren, vilket också bör återspeglas i föräldra-

försäkringens regelverk. Arbetsgruppen å sin sida motiverar istället 

förslaget med att man vill förstärka incitamenten för nyanlända utrikes 

födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Givetvis bör alla 

nyanlända kvinnor och män, vare sig de är föräldrar eller ej, etablera sig på 

arbetsmarknaden snarast möjligt efter ankomsten till Sverige. Det tillskott 

till arbetskraften av utrikes födda kvinnor som är följden av den här 

regelförändringen torde vara så pass litet att det i sig inte motiverar den 

föreslagna förändringen. 

 

Saco tillstyrker även förslaget om att föräldrapenning ska kunna tas ut tills 

barnet blir tolv år. Vi är även positiva till den proportionella fördelningen 

av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna efter barnets fyraårsdag. Dock 

med det mycket viktiga undantaget att i den mån det finns outnyttjade 

reserverade dagar för någon av föräldrarna ska det antalet dagar vara 

förbehållna den föräldern även efter barnets fyraårsdag. Saco anser alltså 

att en proportionell fördelning enbart ska göras på dagar som inte är 

reserverade för någon av föräldrarna. Flera faktorer, bland annat det 

faktum att föräldrapenningdagar kan överlåtas mellan föräldrarna och 

sedan tas tillbaka igen, gör att regelverket avseende fördelningen av dagar 

efter fyraårsdagen riskerar att bli väldigt snårigt. Vi ser därför ett stort 

informationsbehov från Försäkringskassans sida gentemot föräldrar om 

hur de dagar som kvarstår efter fyraårsdagen fördelas mellan dem. Det 
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gäller även till föräldrar som riskerar att förlora dagar i samband med att 

barnet fyller fyra år.  

 

När det gäller tidsfristen för att ansöka om föräldrapenning avstyrker Saco 

arbetsgruppens förslag. Idag är det möjligt att ansöka om föräldrapenning 

upp till tio år efter den aktuella ersättningsperioden. Vi håller med om att 

det är en alldeles för lång tidsfrist, men anser samtidigt att den av arbets-

gruppen föreslagna fristen om 90 dagar är för kort. Nyblivna föräldrar, 

framför allt de som får sitt första barn, står inför en stor förändring i livet. 

För dem är det givetvis viktigt att sätta sig in i regelverken kring föräldra-

ledighet och föräldrapenning, men omvårdnaden om det lilla barnet måste 

naturligtvis sättas i första rummet. Då må det vara hänt om man inte 

hunnit skicka in en ansökan om föräldrapenning inom 90 dagar. För 

nyanlända utrikes födda föräldrar är det inte bara regelverket kring 

föräldraförsäkringen de behöver sätta sig in i, utan en mängd lagar och 

regler som är nya för dem. Detta utöver att de behöver lära sig ett nytt 

språk, förstå en ny kultur etcetera. Även i det fallet är 90 dagar en för kort 

tidsfrist för att ansöka om föräldrapenning. Saco föreslår därför att 

tidsfristen sätts till ett år. 

 

Saco stödjer förslaget om utökad tid för uttag av tillfällig föräldrapenning 

när ett barn under 18 år har avlidit samt att även rätten för en studerande 

förälder att behålla sina studiemedel utsträcks till att omfatta 90 dagar 

från den dag barnet avled. 

 

Vi är även positiva till att föräldraledighetslagen justeras så att det tydligt 

framgår att även adoptivföräldrar har rätt till hel ledighet under den tid de 

uppbär hel föräldrapenning. 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbundet Lärarnas Riksförbund samt 

Sveriges läkarförbund biläggs.  
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