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REMISSVAR
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn
– en ny modell för föräldraförsäkringen, del 1 (SOU
2017:101)
Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att
yttra sig över betänkandet ”Jämställt föräldraskap och goda
uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen”.
Remissförfarandet för betänkandet är uppdelat på två delar, varav detta
är den första delen.
Sambo ska likställas med förälder utan krav på tidigare
äktenskap eller gemensamma barn
Förslaget medför att en vårdnadshavare kommer att kunna överlåta
föräldrapenningdagar till sambo som inte är vårdnadshavare för barnet.
Idag kan en sådan överlåtelse av föräldrapenningdagar endast ske om
samboparet även har ett gemensamt barn eller om de gifter sig. Saco
delar utredningens uppfattning att den skillnad som idag finns i
regelverket mellan gifta par och sambopar är omotiverad. En person
som bor tillsammans med vårdnadshavaren kan givetvis vara lika
delaktig i omsorgen av barnet även om denne inte är gift med
vårdnadshavaren. Saco tillstyrker således förslaget.
Föräldraledighetslagens portalparagraf ändras
Förslagen innebär en harmonisering av begrepp mellan
föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken, vilket bör
underlätta tillämpningen. Dessutom föreslås en uppdatering av vilka
som omfattas av lagen. Saco tillstyrker förslagen.
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Reserverade dagar på grundnivån
Vidare föreslås en förändring av 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken
avseende rätten att överlåta föräldrapenningdagar till den andra
vårdnadshavaren. Enligt gällande regelverk är 90 föräldrapenningdagar
på sjukpenningnivå reserverade för vardera vårdnadshavaren och får
därmed inte överlåtas. För vårdnadshavare som inte är berättigade till
arbetsbaserad ersättning utges ersättning på grundnivån. Några
reserverade dagar på grundnivån finns dock inte, utan samtliga
grundnivådagar kan överlåtas till den andre vårdnadshavaren. Saco
anser att det är en märklig inkonsekvens i lagstiftningen som
utredningen nu vill rätta till. Saco tillstyrker alltså förslaget.
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Inkomna remissvar från medlemsförbunden DIK, Sveriges Ingenjörer
och Sveriges läkarförbund bilägges.
Sveriges Veterinärförbund ansluter sig till Sacos svar.
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