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YTTRANDE 2018-05-01:

Betänkandet SOU2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för
barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar är positivt till förslagen i betänkandet och anser att det
behövs omfattande åtgärder på samhällsnivå för att stimulera ett jämställt föräldraskap.
Den fördelning av föräldradagar som föreslås i betänkandet är nödvändig för att stimulera
utvecklingen av jämställt föräldraskap och för att barnen ska kunna bygga goda relationer till båda sina
föräldrar. Vi anser också att detta förslag gynnar synen på föräldraskap och föräldraledighet på hela
arbetsmarknaden. Sammantaget gynnar förslaget också ensamstående föräldrars möjligheter till ett bra
föräldraskap.

Förslag på förändringar
Våra medlemmar i lokalföreningarna har olika politiska åsikter och därför anser vi att den fördelning
av föräldradagar som föreslås bör omprövas igen efter två mandatperioder från lagens införande.
Om förändringen då har lett till önskad effekt skulle ett införande av ökad valfrihet kunna övervägas.
Men ökad statlig styrning behövs nu för att åstadkomma resultat, utvecklingen går annars för
långsamt.
Vi vill särskilt lyfta fram att den del av förslaget som handlar om förenklingar för olika
familjekonstellationer är väldigt bra och extra viktig för våra medlemmar som är ensamstående
föräldrar. Vi anser dock att föräldrarna ska kunna lämna över alla dagar som inte är reserverade för att
underlätta livspusslet. Speciellt viktigt är detta för ensamstående föräldrar. Vårt förslag är att antalet
överlämningsbara dagar inte ska begränsas utan gälla alla icke reserverade dagar.
Sveriges Makalösa Föräldrar vill också särskilt lyfta fram problematiken då den ena föräldern inte har
förmåga eller vilja att ta hand om barn på grund av t ex sjukskrivning eller missbruk. Då drabbar det
barnet som inte kan vara hemma med den friska föräldern.

Ytterligare insatser som bör göras
Förutom de förändringar som finns i betänkandet anser Sveriges Makalösa Föräldrar att det
behövs ytterligare insatser på samhällsnivå för att stimulera ett jämställt föräldraskap.
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Följande två områden anser vi ska prioriteras:

DUBBEL FOLKBOKFÖRING FÖR BARN TILL SEPARERADE FÖRÄLDRAR
Idag kan barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad och växelvis boende endast vara
folkbokförda på en adress, hos den ena föräldern. Sveriges Makalösa Föräldrar anser att en
utredning om dubbel folkbokföring för barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bör
göras. Om vi vill ha ett jämställt föräldraskap bör barn kunna vara folkbokförda på två adresser. Det
skulle vara en signal från samhället att båda föräldrarna är lika viktiga och förväntas ta lika stort
ansvar för sina barn. Det skulle då även vara möjligt för båda föräldrarna att få bostadsbidrag vid
gemensam vårdnad när båda har ökade bostadskostnader.
Dubbel folkbokföring har även andra vinster, som ett automatiskt dubbelt informationsflöde från
myndigheter. Det gynnar samarbetet mellan föräldrar och förebygger konflikter. Även samordning
mellan kommuner eller stadsdelar, t ex beslut om skolbuss, skulle kunna gynnas av detta.

BOSTADSBIDRAGET FÖR VÄXELVIST BOENDE BÖR SES ÖVER
Vi anser att det bostadsbidrag vid växelvis boende som infördes 1 mars 2018 bör omprövas. Det slår
hårt mot föräldrar med låg inkomst, framför allt mammor. Tanken med bostadsbidraget var att jämna
ut orättvisan vid växelvis boende. Regeringens lösning på denna orättvisa är att ta pengar från de
fattigaste föräldrarna, de som är berättigade till bostadsbidrag och umgängesbidrag vid växelvis
boende. Förutom att detta ekonomiskt slår hårt mot barnen i dessa familjer bygger regeringen också
murar mot växelvis boende. Det kommer drabba dessa barn hårt och främjar inte goda uppväxtvillkor
för barnen. Det nya bostadsbidraget vid växelvis boende går alltså i detta avseende emot intentionerna
i nya föräldraförsäkringen. En ensamstående mamma med en årsinkomst på 150 000 kronor som går
över till växelvis boende nu får 2 000 kronor mindre i månaden jämfört med tidigare. Att ta så mycket
pengar från någon med så låg inkomst slår mycket hårt och fler föräldrar kommer att behöva söka
försörjningsstöd.
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Styrelseordförande

Sveriges Makalösa Föräldrar
Sveriges Makalösa Föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation som arbetar för att stärka och
skapa bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn. Vår vision är att
ensamföräldern och dess barn ska ha samma förutsättningar som föräldrar och barn i den
traditionella kärnfamiljen.
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