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REMISSVAR (A2010/1519/ARM) 

Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet (Ds 2010:44) 

 

Sammanfattande synpunkter 

Saco ställer sig bakom Arbetsmarknadsdepartementets bedömning att 
rubricerade direktiv i princip inte föranleder förändring av svensk lagstiftning. 
Saco anser dock att det finns anledning att förtydliga vissa regler i det svenska 
systemet för att det ska kunna harmoniera fullt ut med direktivets intentioner.  

 

Rätten att återvända till samma arbete 

Direktivet föreskriver att en arbetstagare som har varit föräldraledig ska ha rätt 
att återvända till samma arbete, eller om det inte är möjligt, till ett likvärdigt 
eller liknande arbete.  

I promemorian anges att dagens missgynnandeförbud i Föräldraledighetslagen 
innefattar motsvarande skydd.  

Enligt Saco mening framgår dock denna rätt till återgång endast indirekt av 
lagens förarbeten. Denna fråga är vanligt förekommande inom Sacoförbundens 
rådgivnings- och förhandlingsverksamhet och blir inte sällan föremål för 
särskilda förhandlingar. För att öka tydligheten och för att minimera risken för 
”onödiga” tvister, anser Saco att föräldraledighetslagens missgynnandeförbud 
bör klargöras i detta avseende.  

 

Ledighet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter 
ska bedöma om regelverket bör anpassas till de särskilda behov som föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har.  

Utredningens slutsats blir att dagens regler om tillfällig föräldrapenning, 
tillsammans med de möjligheter som finns att ansöka om ekonomiskt stöd eller 
assistans, är tillräckliga.  

Saco vill dock understryka att det för föräldrar som beviljats vårdbidrag på 
grund av ökat vårdbehov för barn med funktionsnedsättning eller kronisk 
sjukdom, så saknas motsvarande rätt till ledighet.  Därför finns det skäl att se 
över regleringen av denna fråga.  

 

Övrigt 

Saco tar tillfället i akt för att väcka en fråga kring kommande tillämpning. Den 
rör tidpunkten för övergången mellan detta direktivs regler och det s.k. 
mödravårdsdirektiv som, vad Saco uppfattat, fortfarande är under beredning 
på EU-nivå.  

I tidigare utkast till ett mödravårdsdirektiv förslogs bland annat en obligatorisk 
ledighet (med rätt till ersättning för lönebortfall) för barnets moder under ett 
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antal veckor direkt efter förlossning. Det finns inte, utifrån vad Saco 
uppmärksammat, några skrivningar om när rätten till ledighet utifrån 
föräldraledighetsdirektivet inträder i relation till det tänkta 
mödravårdsdirektivet. Ska denna rätt börja gälla från tidpunkten när barnet 
föds eller från tidpunkten när den obligatoriska perioden för mödraledighet 
löper ut? 

 

 

Remissvar från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer biläggs. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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