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Yttrande över promemorian ”Förändrade åldersgränser
och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen”.
Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Dessa
föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Promemorian föreslår förändrade
åldersgränser främst vad gäller begränsning av antalet ersättningsdagar efter barnets
fyraårsdag. Dessutom föreslås även en regelförändring för tillfällig föräldrapenning
samt harmoniserande bestämmelser i studiestödssystemet.
Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria
och har följande synpunkter:
Lärarnas Riksförbund stödjer arbetsgruppens förslag att föräldrapenning efter
barnets fjärde levnadsår ska kunna lämnas för högst 96 dagar, liksom att
föräldrapenning vid flerbarnsfödsel efter det fjärde levnadsåret ska kunna lämnas
med högst 36 dagar för varje barn utöver det första. Tveklöst är vård- och
omsorgsbehovet som störst vid barnets yngre åldrar.
Det är bra att utredningens förslag tydliggör vikten av att det adopterade barnet får
möjlighet att knyta an till sina föräldrar och att vid adoption av ett barn, barnets
fjärde levnadsår räknas fyra år från det att föräldrarna fått barnet i sin vård.
Förslaget om förlängning av tidsramen för utgivande av föräldrapenning så att den
löper tills barnet har fyllt tolv år, eller den senare tidpunkt när barnet slutar femte
klass, mottas också positivt. Detta förslag utökar på ett positivt sätt föräldrarnas
möjlighet till ledighet från arbetet även för äldre barn vid exempelvis lov,
studiedagar och deltagande i skolans verksamhet.
Utredningens förslag om förlängning av tidsperioden för uttag av tillfällig
föräldrapenning i samband med att ett barn avlidit, från den 30:e dagen till den 90:e
dagen, är mycket positivt. Detta kommer att underlätta för föräldern att efter hand
börja arbeta igen och också underlätta Försäkringskassans kontakt med föräldern.
Arbetsgruppen bedömer också att tidsperioden för rätten för en studerande förälder
att behålla sina studiemedel under högst två veckor i samband med ett barns
dödsfall, bör förlängas till och med den 90:e dagen efter det att barnet avled.
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Lärarnas Riksförbund biträder denna bedömning som harmonierar med förslaget om
förlängd tidsperiod för uttag av tillfällig föräldrapenning när ett barn avlidit.
Lärarnas Riksförbund yttrar sig inte i övrigt och har inte heller några särskilda
invändningar mot utredningens förslag vad gäller exempelvis fördelningen mellan
föräldrarna av föräldrapenningen eller dess storlek.
Med vänlig hälsning
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
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