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Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn –
en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)
Centrala studiestödsnämnden (CSN) önskar utifrån sitt verksamhetsområde
lämna följande synpunkter på förslagen i betänkandet.

7.10.3 En vårdnadshavare ska kunna lämna dagar med
föräldrapenning även till en person som inte definieras som
förälder
CSN anser att det är positivt att en studerande förälder ges möjlighet att
överlåta föräldrapenningdagar till annan än en förälder. Förslaget gagnar alla
studerande föräldrar och särskilt studerande som är ensamstående.

7.15 Studenters villkor och möjligheter att använda
föräldraförsäkringen
Utredningen instämmer i ett tidigare förslag1 att utvidga skyddet för den
sjukpenninggrundande inkomsten för studerande till att omfatta även tid när
en person bedriver studier utan studiemedel. CSN har i sitt remissvar den 9
november 2017 tillstyrkt förslaget2.

7.15.1 Studenters ekonomiska situation och beräkning av ersättning
Utredningen anser att det, i ett annat sammanhang, bör övervägas om
tilläggsbidraget ska kunna delas mellan två studerande vårdnadshavare i likhet
med vad som gäller idag för barnbidraget.
Tilläggsbidrag kan endast lämnas till studerande som har barn och som har
ordinarie studiemedel i form av studiebidrag. Tilläggsbidrag för ett barn och
för samma tid kan inte delas mellan vårdnadshavarna. Har vårdnadshavarna
två eller flera barn kan bidraget delas mellan föräldrarna. Tilläggsbidrag
lämnas i dag till den förälder som först beviljas studiemedel. Om den andre
vårdnadshavaren ansöker om bidraget för samma tid är det barnets
folkbokföringsadress som avgör vem som har rätt till bidraget. Är
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vårdnadshavarna överens om vem av dem som ska ha tilläggsbidraget betalas
det ut i enlighet med deras överenskommelse. CSN vill upplysningsvis nämna
att en förändring av regelverket innebär omfattande systemändringar i
myndighetens datasystem. Enligt uppgifter som CSN har tagit fram skulle
omkring 4 000 föräldrar per år som mest kunna omfattas av möjligheten att
dela ett tilläggsbidrag. CSN anser att dessa uppgifter bör beaktas vid en
eventuell utredning och det bör analyseras ytterligare hur tilläggsbidraget för
fler än ett barn delas i dag, jfr tabell nedan.
Tilläggsbidrag
År

Antal
Antal familjer3 med
studerande med studiemedel där
tilläggsbidrag
båda föräldrarna
kan ha rätt till
tilläggsbidrag för
samma tid

Antal familjer med fler
än ett barn där båda
föräldrarna kan ha rätt
till tilläggsbidrag för
samma tid

2017

84 000

1 790

Antal familjer
med fler än
ett barn och
föräldrarna är
beviljade
minst ett
tilläggsbidrag
var under
samma tid
542
32

2016

81 750

2 038

575

32

2015

81 800

2 083

547

30

7.15.2 Föräldraförsäkring under studietiden
Utredningen konstaterar att det kan övervägas om det bör finnas utökade
möjligheter att behålla studiemedel för en gravid studerande som inte kan
utföra praktik eller arbetsmoment i studierna på grund av graviditeten.
CSN bedömer att en sådan ordning kan övervägas men i likhet med
utredningen anser myndigheten att frågan behöver utredas ytterligare.
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av verksjuristen Annika Åhlin. I arbetet med remissvaret har även
utredaren Alexandra Swenning Berglin, lönecontrollern Linda Hedin och
verksamhetsutvecklaren Maria Grahn Sillén deltagit.
Åke Svensson
Annika Åhlin
Definitionen av en familj är två vuxna som har minst ett gemensamt barn. En förälder kan
ingå i flera familjer om den vuxne har gemensamma barn med flera personer. Varje
föräldrapar redovisas därför som en unik familj.
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