
REMISSYTTRANDE 1 (1) 
Datum Vår beteckning 
2020-04-16 5300-2020 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning 
med anledning av covid-19 
(S2020/03216/SF) 

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men lämnar följande synpunkter. 

5 § förslag till förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av 
sjukdomen covid-19 
Försäkringskassan uppmärksammar att skrivningen i 5 § i förordningen lämnar ett 
visst tolkningsutrymme. Det behöver tydligt framgå av bestämmelsen om tidigare 
fattade förhandsbeslut ska gälla för tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 
2 § förordningen. 

Påverkan på övriga förmåner 
Försäkringskassan vill även lyfta fram att personer som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] 
om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt 
till fortsatt förmån, om de är frånvarande från insats på grund av tillfällig vård av 
barn under sådana förutsättningar som anges i den föreslagna förordningen. 

Konsekvenser 
Den potentiellt höga volymen medför att Försäkringskassan inte kommer att kunna 
kontrollera ärenden på sedvanligt sätt. 

Gällande kostnader instämmer Försäkringskassan i att det i dagsläget inte går att 
bedöma hur höga dessa kommer att bli. Men det kommer med säkerhet att medföra 
ökade kostnader gällande bland annat IT-utveckling och administration. 

Slutligen noterar Försäkringskassan att det i andra stycket på sidan 11, finns en 
hänvisning till 13 kap. 33 § socialförsäkringsbalken (SFB), men tolkar texten som att 
det är 13 kap. 22 § SFB som avses. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av rättschef 
Mikael Erliksson, avdelningschef Alexandra Wallin och verksamhetsutvecklare 
Linda Marklund, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Linda Marklund 
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Sammanfattning
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