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Socialdepartementet

Remissvar till Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesförening
för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare. Föreningen har drygt 300
medlemmar vilket innebär att nästan alla av landets budget- och skuldrådgivare är medlemmar i
föreningen. Vi är glada över att vi som remissinstans får möjligheten att delge våra synpunkter på
utredarens förslag.

Sammanfattning
Vi instämmer i huvudsak med utredningens betänkande, och välkomnar de åtgärder som
utredningen föreslår.

Ytterligare kommentarer
Kapitel 4:2: Åtgärder inom föräldrapenning
4:2:1 Föräldrapenning vid mödravårdsbesök..
4:2:2 Föräldrapenning vid inskolning.
4:2:3 Slopat anmälningskrav för tillfällig föräldrapenning.
4:2:4 Tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet.
BUS instämmer till förslagen om förenklingar inom föräldrapenningen.
Föräldraförsäkringen omfattar en stor del av befolkningen under någon period av livet och det är
därför av stor vikt att reglerna är enkla att förstå och att det finns en tydlighet i den enskildes
rättigheter och skyldigheter. Föräldraskapet i sig kräver mycket av individen och BUS möter
många personer i ekonomisk utsatthet som ytterligare tyngs av begränsad tillgång till
föräldrapenning, vilket innebär att förenklingen välkomnas. Genom möjlighet för
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föräldrapenning vid mödravårdsbesök och vid inskolning skapas bättre förutsättning för såväl
ekonomin som delat och jämlikt föräldraansvar. Bus delar uppfattningen att det finns situationer
då det kan vara direkt olämpligt att andra föräldern ges möjlighet att närvara vid exempelvis
mödravård eller inskolning. Det kan vara i samband med hot- och våldssituationer som skulle
riskera hälsa och säkerhet för såväl barn som förälder.
BUS delar uppfattningen att slopa anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning för att på så sätt
undvika förlorad inkomst som skulle ha inverkan på hela familjen.
Vad det gäller tillfällig föräldrapenning vid deltagande av kurs för att lära vårda barnet, välkomnar
BUS fullt ut förslaget att flera föräldrar beviljas. Vad som kan tilläggas skulle kunna vara att
möjlighet ges även vid utbildning vid socialtjänst eller skola, utöver kurs ordnad av
sjukvårdshuvudman, då det kan finnas andra utbildningsbehov än medicinska.
Vidare ställer BUS sig positiv till förenklingen att personkretsen utökas till att omfatta mer än
biologiska föräldrar med rätt till tillfällig föräldrapenning. En förändring som gynnar barnet och
bidrar till ökad trygghet genom utökat och delat föräldraansvar.
Kapitel 5:2 Åtgärder inom barnbidraget
5:2:1 Slopad anmälningsskyldighet när ett barn har upphört att bo växelvis.
5:2:2 Slopat krav på anmälan för flerbarnstillägg i vissa situationer.
Slopad anmälningsskyldighet vid upphörande av växelvis boende, välkomnas av BUS.
BUS ser en viss risk att den förälder som övergår till att ha sitt barn boende på heltid möter ett
större motstånd i att få tillgång till helt barnbidrag. Möjligen en kvinnofälla då det finns en
överrepresentation av låg inkomst i kombination av heltids boende barn.
BUS instämmer i förslaget om slopat krav på anmälan av flerbarnstillägg. Många känner inte till
denna anmälan och riskerar på så sätt att stå utan tillägget.

Kapitel 6:2 Åtgärd inom bostadsbidraget
6:2:1 Tidigare avstämning av bostadsbidraget.
BUS instämmer till fullo i förslaget tidigare avstämning av bostadsbidraget.
I arbetet som Budget- och skuldrådgivare möter BUS ett stort antal personer som fått
konsekvenser i form av skuldsättning på grund av preliminära utbetalningar som inte stämmer
överens med de slutgiltiga. Då bostadsbidrag kan röra sig om stora belopp slår detta hårt mot
bidragstagaren och kan ses som en svaghet i systemet och en överhängande skuldfälla. Utifrån att
BUS ser många personer som hamnat i skuldsättning p g a återbetalningsskyldighet för
bostadsbidrag, ses en konsekvens i form av att man inte ens ansöker om bostadsbidrag för att
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undvika framtida skuldsättning. Risken blir att föräldrar och barn lever i ekonomisk utsatthet i
större omfattning i motsats till syftet med ekonomisk trygghet genom bostadsbidrag.
BUS välkomnar vidare genomlysning av risken för skuldsättning genom preliminära
bostadsbidrag och möjligen förenklade former för återbetalning och eventuellt maxbelopp för
skuld. Även i detta sammanhang ser BUS förhöjd skuldsättningsrisk för kvinnor med låg inkomst
och barn.
Kapitel 7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
BUS instämmer i förslaget.
Kapitel 8 Konsekvenser
Instämmer i konsekvensanalysen för alla områden men BUS vill poängtera att det trots
förenklingar, kommer att finnas risk för skuldsättning genom preliminärt bostadsbidrag för
många.
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