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REMISSVAR
Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)
Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra
sig över promemorian ”Införandet av en familjevecka påbörjas –
familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal”.
Förslaget innebär att förvärvsarbetande föräldrar till barn i åldrarna 4 – 16
år får rätt till ledighet med så kallad familjedagspenning. Förmånen ska
lämnas till föräldrar som avstår från arbete under skollov, studiedagar,
utvecklingssamtal i skolan etc. Ersättningen beräknas på samma sätt som
tillfällig föräldrapenning. Fullt utbyggd ska familjedagspenning kunna
lämnas under fem dagar per vårdnadshavare och år eller tio dagar per år
för föräldrar med ensam vårdnad. I promemorian föreslås dock att familjeveckan införs stegvis. Huvudförslaget är att berörda vårdnadshavare får tre
familjepenningdagar per år (sex dagar för föräldrar med ensam vårdnad).
Pandemin har medfört stora utgiftsökningar för staten och det råder stor
osäkerhet om hur långdragen innevarande lågkonjunktur blir. Därför
presenteras även två mindre kostsamma alternativa förslag med en
respektive två familjepenningsdagar per vårdnadshavare och år (två
respektive fyra dagar för föräldrar med ensam vårdnad).
Familjeveckan föreslås införas 1 april 2022.
Familjeveckan underlättar för föräldrar, inte minst för ensamstående, att få
vardagen att gå ihop. Framför allt är det positivt är att den även omfattar
föräldrar till barn som blivit för gamla för föräldrapenning. För barn födda
före 2014 upphör föräldrapenningen redan vid 8 års ålder. Det innebär att
de som är födda 2013 når den gränsen i år. De har då fortfarande många
skolår, och därmed även många utvecklingssamtal, kvar. Familjeveckan
gör det lättare för föräldrarna att medverka på dessa samtal.
Det är också positivt att familjedagspenningen beräknas på samma sätt
som tillfällig föräldrapenning. Det bör underlätta för såväl Försäkringskassan som för föräldrar.
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Saco tillstyrker förslaget om att påbörja införandet av en familjevecka. Vi
ser helst att reformen införs enligt huvudalternativet, dvs med tre familjepenningsdagar per vårdnadshavare och år. Samtidigt är vi väl medvetna
om att statens finanser för närvarande är hårt ansträngda och har full
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förståelse för att familjeveckan, inledningsvis, kan komma att utgöras av
färre än tre familjepenningsdagar per vårdnadshavare och år.
Inkommet remissvar från Sveriges Ingenjörer bilägges.
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