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REMISSVAR (S2015/370/FST) 

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för 

vardera föräldern 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig 

över Socialdepartementets promemoria ”Ytterligare en månad inom 

föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern”.  

 

Socialdepartementets promemoria beskriver på ett förtjänstfullt sätt de 

effekter i form av sämre löne- och karriärutveckling och även sämre 

pensioner som idag drabbar kvinnor på grund av vårdnadshavarnas skeva 

fördelning av föräldraledighet, dagar med tillfällig föräldrapenning och 

deltidsarbete under åren som småbarnsförälder. För att utjämna skillna-

derna i föräldrarelaterad frånvaro från arbetet mellan kvinnor och män 

föreslås att ytterligare 30 dagar på grund- och sjukpenningnivå reserveras 

för vardera vårdnadshavaren i föräldraförsäkringen. Saco välkomnar 

förslaget och anser att det är ett steg i rätt riktning, men menar samtidigt 

att steget borde varit större. Vi förordar istället en lösning där dagarna på 

grund- och sjukpenningnivå delas in i tre lika stora delar där vårdnads-

havarna har en reserverad del vardera samt en del som de kan disponera 

fritt mellan sig. Efter mer än 40 år med gradvis utjämning av föräldra-

penningdagarna tar kvinnorna fortfarande ut tre gånger fler dagar än 

männen. Det är dags att öka takten i den utjämningen genom att reservera 

fler dagar för respektive vårdnadshavare än vad som föreslås i Social-

departementets promemoria.  

 

I promemorian föreslås även att de första 90 dagarna för vilka en förälder 

ensam tagit ut föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå inte ska 

ingå i underlaget för beräkning av jämställdhetsbonus. Det är en ren 

konsekvensändring av förslaget att reservera ytterligare 30 dagar för 

vardera föräldern i föräldraförsäkringen. De utvärderingar som gjorts av 

jämställdhetsbonusen kan inte påvisa att den haft någon mätbar effekt. Det 

finns inte heller någon statistik som tyder på att det skulle ha ändrats efter 

att den förenklade jämställdhetsbonusen infördes 2012. Den bonus som 

betalats ut har istället, i mycket hög utsträckning, gått till föräldrar som 

skulle ha fördelat föräldrapenningdagarna på likartat sätt även utan bonus. 

Jämställdhetsbonusens dödviktskostnad är med andra ord mycket hög. Då 

bonusen inte haft avsedd effekt anser Saco att den bör avvecklas. 

 

 

 



Inkomna remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, 

DIK, Jusek, Lärarnas Riksförbund och Sveriges läkarförbund bilägges.  
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