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Sammantaget delar Konjunkturinstitutet delbetänkandets analys att förslaget om begränsningar i föräldrapenningen skulle öka möjligheterna till etablering i samhället
för föräldrar och barn som invandrar till Sverige. Konjunkturinstitutet ställer sig därför positiv till delbetänkandets förslag att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn.
Konjunkturinstitutet ställer sig också positiv till delbetänkandets förslag att begränsningen av uttaget av föräldrapenningen utformas så att den ungefärligen motsvarar
den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets
ettårs- respektive tvåårsdag.
Konjunkturinstitutet instämmer dock inte i utredningens syn på att det kan vara rimligare att införa en generell tvåårsgräns som skulle gälla för alla försäkrade.

KONJUNKTURINSTITUTET SYNPUNKTER I MER DETALJ

Den föreslagna begränsningen i rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till
Sverige med barn äldre än ett år kan antas öka arbetsutbudet för berörda personer. Det ökar
möjligheterna att berörda personer börjar studera eller arbeta och förkortar tiden för etablering på arbetsmarknaden. Föräldrar som omfattas av den föreslagna begränsningen ges en
valfrihet och flexibilitet som motsvarar det uttag som en genomsnittlig försäkrad använder
efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag.
Särskilt om barn bästa

För barn kan tillgången till förskola ge ytterligare positiva effekter som förbättrad språkutveckling och utökade nätverk i samhället av de skäl som utredningen framför. Detta ökar
möjligheten till goda skolresultat som i sin tur är en stark prediktor för framtida position på
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arbetsmarknaden. Forskning visar att det finns betydande positiva långsiktiga effekter av att
gå i förskola på skolprestationer och betyg, särskilt för barn från låginkomstfamiljer.1
Särskilt om en generell begränsning

En invändning mot utredningens förslag att en begränsning av rätten till föräldrapenning
knyts till tidpunkten för när ett barn blir bosatt i Sverige är att det kan vara en betungande
regeländring riktat mot en viss grupp individer, vars valfrihet skulle begränsas, jämfört med
andra grupper. Mot bakgrund av rådande integrationsproblem och det faktum att den försäkrade kommer in i systemet under pågående försäkringsperiod instämmer Konjunkturinstitutet dock inte i utredningens syn på att det kan vara rimligare att införa en generell tvåårsgräns
som skulle gälla för alla försäkrade. Problemet delbetänkandet behandlar är överkompensation av föräldrapenning till föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn, inte en allmänt
dåligt fungerande försäkring. Utredningen konstaterar också att det svenska systemet är mer
generöst än andra jämförbara länder när det gäller det totala antalet ersatta dagar, tidsrymden
för uttag av föräldrapenning och flexibiliteten.
Den flexibilitet som för närvarande finns i föräldraförsäkringen bidrar till ett högt arbetskraftsdeltagande bland både kvinnor och män. Flexibiliteten möjliggör för föräldrar att disponera föräldrapenningen så att skollov och andra ledigheter kan pareras. Om föräldrar inte
har möjlighet till ett flexibelt uttag av föräldrapenningen det kan påverka hur en del av föräldrarna beter sig och medverka till att vissa föräldrar föredrar att inte bjuda ut sin arbetskraft
alls. Det skulle i så fall minska arbetsutbudet. Även de offentliga utgifterna ökar om kommunerna i ökad utsträckning ska tillhandahålla barnomsorg som medger barnen inte behöver
byta mellan olika förskolor under planering och ledigheter.
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