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Yttrande över Regelförenklingar inom ekonomisk
familjepolitik (Ds 2017:59)
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59).
De huvudsakliga förslagen som presenteras är följande:
1.

Inom föräldraförsäkringen föreslås att den andra föräldern ska få rätt till
föräldrapenning för att följa med till mödravården. Föräldrar föreslås också få
rätt till föräldrapenning vid inskolning även när föräldern inte har barnet i sin
vård.
2. För tillfällig föräldrapenning föreslås att anmälningskravet slopas samt att
föräldrar ges rätt till tillfällig föräldrapenning vid föräldrars gemensamma
deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet.
3. Inom barnbidraget föreslås slopad anmälningsskyldighet när ett barn har
upphört att bo växelvis samt ett slopat krav på anmälan för flerbarnstillägg i
vissa situationer.
4. Inom bostadsbidraget föreslås en tidigareläggning av avstämningen av
bidragsgrundande inkomster samt att särskild bestämmelse om bostadsbidrag
förs in i socialförsäkringsbalken.
Riksrevisionen har inte gjort några granskningar som tangerar frågor som rör förslag 1
och 3 och väljer därför att inte yttra sig avseende dessa förslag.
I Riksrevisionens granskning av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen (RiR
2016:11) betonas vikten av att Försäkringskassan motverkar samt regelbundet mäter
storleken på felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Riksrevisionen instämmer
dock i arbetsgruppens bedömning att anmälan av tillfällig föräldrapenning inte fyller
någon reell funktion för kontroll eftersom det är först när själva ansökan inkommit som
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rätten till ersättning bedöms och eventuell kontroll görs. Riksrevisionen bedömer utifrån
detta att det är rimligt att anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas (förslag
2).
I Riksrevisionens granskning av bostadsbidraget (RiR 2017:9) visar en kartläggning att
ekonomisk standard för gruppen bostadsbidragstagare försämrats över tid. En stor del av
dem som drabbas av återkrav blir skuldsatta, och detta gäller i hög grad hushåll med
barn. Riksrevisionen genomför därför just nu en granskning av återkrav av bostadsbidrag
(beräknad publicering i mars 2018) där såväl påverkan på bidragsmottagares ekonomiska
situation som Försäkringskassans förberedelse för att använda månadsuppgifter i
arbetsgivardeklarationen belyses. Det är svårt att bestämt förutse konsekvenserna av en
tidigareläggning av avstämningstidpunkten för slutgiltigt bostadsbidrag med 6 månader
(förslag 4). Det vore därför värdefullt om resultaten från Riksrevisionens kommande
granskning kunde beaktas, då dessa kan utgöra en grund för konsekvensbedömning av
förslaget.
Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Anna Norén har
varit föredragande. Enhetschef Anna Hessel har deltagit i den slutliga handläggningen.
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