
REMISSYTTRANDE 1 (2) 
Datum Vår beteckning 
2020-06-17 Dnr 7984-2020 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Promemorian tillfälliga bestämmelser om 
förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn 
som har varit allvarligt sjukt 
(S2020/05401/SF) 

Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig 
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men vill lämna följande synpunkter. 

7 a §     
I promemorian anges att man vid behovsbedömningen när det gäller tillfällig 
föräldrapenning för att föräldern ska undvika att smitta barnet ska beakta om 
föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren 
kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt 
går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan 
hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19 den aktuella tiden. 
Detta är inte faktorer som normalt ingår i bedömningen av behovet av att avstå från 
förvärvsarbete och det kan leda till otydligheter att ge begreppet en annan betydelse 
vid bedömning enligt detta stycke. För det fall Försäkringskassan ska beakta dessa 
faktorer bör det tydligt framgå i förordningstexten.  

Vidare anges i promemorian att en liknande bedömning ska göras för föräldrar som 
har rätt till tillfällig föräldrapenning men som inte har något förvärvsarbete att utföra, 
t.ex. vissa arbetssökande. Det är svårt för Försäkringskassan att bedöma i vilken
utsträckning en arbetssökande kan utföra sitt arbetssökande i tillräcklig omfattning i
hemmet.

7 b §     
Försäkringskassan anser att det kan uppstå problem att tillämpa den här paragrafen i 
förhållande till bestämmelser i balken. Försäkringskassan bedömer att det är oklart 
om en förälder kommer att kunna beviljas tillfällig föräldrapenning enligt exempelvis 
13 kap. 16 § SFB i en situation då en annan förälder befinner sig i hemmet och får 
tillfällig föräldrapenning enligt den föreslagna 7 a § 2 st. Normalt saknas behov av att 
avstå arbete om en annan förälder befinner sig i hemmet tillsammans med barnet och 
kan vårda barnet.  
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Övriga synpunkter:  

Försäkringskassan anser att det är otydligt om rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 
den föreslagna 7 a § ska kunna utges för tid då föräldrapenning annars skulle ha 
utgetts. Det vore önskvärt om detta förtydligades. 

 
Ekonomiska konsekvenser för Försäkringskassan 
Försäkringskassan bedömer att införandekostnaderna uppgår till 11,4 miljoner 
kronor. Kostnaden avser den ökade volymen ärenden som ska utredas och beslutas 
med anledning av förslaget. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Nils Öberg i närvaro av 
överdirektören Maria Rydbeck, avdelningscheferna Alexandra Wallin och Michael 
Erliksson, verksamhetsområdeschefen Gerda Lind och rättsliga experten Helene 
Widlund Borryd, den senare som föredragande. 
 
 
 
 
Nils Öberg 
 

 
 
 
Helene Widlund Borryd 
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