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Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en
ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) samt
förslag enligt bilaga
Sammanfattning
•

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker ett införande av en
förändrad personkrets när det gäller tillämpning av 11 kap 4 §
socialförsäkringsbalken (SFB) och 1 § föräldraledighetslagen (FörL)

•

SKL tillstyrker förslag av ändring av 12 kap 17 § SFB

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Bakgrund
SKL anser att ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt
arbetsliv. Kommun- och landstingssektorn utgör ca 25 procent av arbetsmarknaden.
Sektorn behöver arbetskraft, det vill säga en större närvaro på arbetsmarknaden.
Samtidigt är sektorn kvinnodominerad och ett ojämnt uttag av föräldraledigheten
påverkar i hög grad kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare. Ett mer
jämställt uttag av föräldraförsäkringen skulle innebära att kvinnors resurser och
kompetenser i större utsträckning skulle kunna tas tillvara. Dessutom skulle det bidra
till att höja kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten eftersom behovet av vikarier
skulle minska.
Sambo likställs med förälder utan krav på tidigare äktenskap eller
gemensamma barn
Förslagets konsekvenser för arbetsgivare inom offentlig sektor är svåra att överblicka.
Å ena sidan kan antal arbetstagare som delar på föräldraledigheten för ett barn utökas,
vilket innebär minskad frånvaro på grund av föräldraledighet per arbetstagare. Å andra
sidan är det fler arbetstagare som har rätt till ledighet och arbetsgivarens
planeringsförutsättningar försvåras då denne måste ta hänsyn till en utökad
personkrets.
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De ändringar som utredaren föreslår vad gäller en förändrad personkrets ligger i tiden
och utgör enligt SKL en rimlig modernisering av föräldraförsäkringen.
Förbundets ställningstagande
Tillstyrker förslag om ändring av 11 kap 4 § SFB och i konsekvens av detta även
ändring av 1 § FörL.

Ta bort möjligheten att överlåta dagar med föräldrapenning på grundnivå
Förslaget kan leda till en jämnare fördelning av föräldraledighet och föräldrapenning.
Ett jämställt uttag av föräldraledigheten har flera positiva effekter för jämställdheten.
Föräldrar som har ett jämställt uttag tenderar att även ha en jämställd fördelning av
hushållsarbete och uttag av VAB (vård av barn). Samtidigt minskar gapet i livslön
mellan kvinnor och män.
SKL ställer sig positiv till att även dagar med föräldrapenning på grundnivå ska ingå i
den tid för vilken en förälder inte kan överlåta sin rätt till föräldrapenning till en
annan.
Förbundets ställningstagande
Tillstyrker förslag om av ändring av 12 kap 17 § SFB
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