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Remissyttrande ang. försörjningskrav vid
anhöriginvandring SOU 2008:114
Försäkringskassan avser att yttra sig över endast de delar som direkt är
associerade med Försäkringskassans verksamhet.
Utredningen föreslår att Sverige - i likhet med övriga EU-länder - ska införa ett
försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär
två saker. Den person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska, för att
dennes anhöriga ska få invandra till Sverige, arbeta eller på annat sätt kunna
försörja sig själv. Dessutom ska han eller hon ha en bostad som är tillräckligt
stor för hela familjen. Försörjningskravet tar sikte på anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till
statslösa.
Den arbetsrelaterade socialförsäkringen har som syfte att täcka en
inkomstförlust vid frånvaro från arbete av olika skäl. Av den anledningen ter
det sig som naturligt att räkna in eventuella ersättningar från den
arbetsrelaterade försäkringen vid bedömningen av försörjningskravet med
utgångspunkt i förslagets arbetslinje. Mer oklart är det vad gäller övriga
bosättningsbaserade förmåner som kan utgå genom att anhörigpersonen de
facto är bosatt i Sverige.
Föräldrapenning på grundnivå är inte en arbetsbaserad förmån vilket kan
innebära en risk för diskriminering. Ur ett jämställdhets perspektiv innebär
förslaget att om kvinnor är gravida när de anländer till Sverige så riskerar de att
diskrimineras. Gravida kvinnor som anländer till Sverige hinner inte uppfylla
240-dagarsvillkoret inom föräldrapenningen och får svårt att hitta ett arbete.
Genom att de inte har arbetsbaserad föräldrapenning diskvalificerar de sig
därför för att vara en godkänd anknytningsperson. Bostadsbidraget är dock en
bosättningsbaserad förmån som indirekt föreslås ingå som en del av
försörjningsmedlet. Barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån som
Försäkringskassan inte anser bör ingå som försörjningsmedel då bidraget riktar
sig till barnet och inte föräldern.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Adriana Lender i
närvaro av försäkringsdirektör Gunnar Johansson, försäkringsdirektör Birgitta
Målsäter, chefsjuristen Eva Nordqvist, och försäkringsutvecklaren Niklas
Löfgren, den senare som föredragande.
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