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Genomforande av balansdirektivet-balans
mellan arbete och privatliv for foraldrar och
anh6rigv3rdare (SOU 2020:81)
Sammanfattning
lnspektionen for socialforsakringen (ISF) har granskat utredningens forslag

med utg3ngspunkt i hur de bed6ms paverka rattssakerheten och
effektiviteten inom socialforsakringsomradet. ISF begransar darfor sina
synpunkter till de forslag som ber6r socialforsakringsomr3det.
ISF tillstyrker utredningens forslag att aven dagar med foraldrapenning p8
grundniva ska vara reserverade (avsnitt 6.2).
ISF delar flera av utredningens bed6mningar (avsnitt 5.1, 6.1, 6.3, 6.4 och
7.1).

Vi har i 6vrigt inga synpunkter p3 forslagen eller bed6mningarna,

6.2 Aven dagar med f6raldrapenning pa grundniv3

ska vara reserverade
ISF tillstyrker utredningens forslag att i likhet med vad som galler for
foraldrapenning p8 sjukpenningniv3 ska dagar med foraldrapenning p8

grundniv3 vara reserverade och darmed inte kunna avst8s till den andra
foraldern.

Att aven dagar med foraldrapenning p8 grundniv8 omfattas av reglerna om
reserverade dagar ar ett klarg6rande av den gallande lagtexten och
samtidigt en forenkling av regelverket. F6randringen ger darmed mer
enhetliga och forutsebara regler, vilket ISF menar ar positivt bade for de

medborgare som omfattas av regelverket och for F6rsakringskassan som
ska tillampa det. Att aven dagar pa grundniv3 ar reserverade ar ocks3 i
linje med balansdirektivets avsikt om ett mer jamstallt omsorgsansvar
mellan foraldrarna, oavsett niv8 p8 ersattningen nar denna omsorg ges.
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5.1 Direktivets krav p3 ratt till betald ledighet i

samband med ett barns! fodelse ar uppfyllt i svensk

ratt
ISF delar utredningens bed6mning att det inte beh6vs n3gra lagandringar
for att genomfora direktivets bestammelse om ratt till betald ledighet for
pappor eller motsvarande medforaldrar i samband med ett barns fodelse.

6,1 Direktivets krav pa ratt till fyra manaders
f6raldraledighet ar uppfyllt i svensk ratt
ISF delar utredningens bed6mning att det inte beh6vs nagra lagandringar

for att genomfora direktivets bestammelser om ratt till fyra m3naders
individuell foraldraledighet.

6.3 Inga andringar av tidsfrister och annan formalia
ISF delar utredningens bed6mning att det inte beh6vs n3gra lagandringar
for att genomfora direktivets bestammelser om tidsfrister for anmalan,
skriftlig motivering vid uppskjuten foraldraledighet och ratt att begara uttag
av foraldraledighet p8 flexibla satt.

6.4 Utvardering av anpassade villkor for vissa

grupper
ISF delar utredningens bed6mning att det inte finns n3got behov av att
ytterligare anpassa ratten till foraldraledighet for adoptivforaldrar, foraldrar
med funktionsnedsattning eller foraldrar till barn med funktionsnedsattning
eller 18ngvarig sjukdom.

7.1 Direktivets krav p3 ratt till ledighet for vard av
anh6rig ar uppfyllt i svensk ratt
ISF delar utredningens bed6mning att det inte beh6vs n3gra lagandringar
for att genomfora direktivets bestammelse om ratt till ledighet for v3rd av
anh6rig. Men ISF vill lyfta att det finns skillnader mellan det svenska

regelverket for ledighet for narst3endev8rd och direktivets intentioner.
Skillnader vars konsekvenser ISF garna hade sett att utredningen hade
problematiserat mer ingaende. ISF vill ocks3 framhalla att det hade varit
m6jligt att hantera direktivets krav p3 ratt till ledighet for vard av anh6rig

p3 ett alternativt satt som ocks8 skulle m6ta fler behov hos anh6riga an
vad regelverket om ledighet for narstaendev3rd g6r idag. Vi redog6r for
detta nedan.
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v8rdar en narst8ende, men ratten! till form8nen utg8r samtidigt fran
personen som beh6ver vard. Detta ar en skillnad i utgangspunkt mellan
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att fa narst8endepenning for att v8rda en narstaende som inte ar forsakrad
i Sverige, eller for v8rd som utfor5 i ett land utanfor EU, och hur det
forhf ller sig till direktivets syfte o¢h krav.
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En alternativ 16sning som in[e ar kopplad tin

narstaendepenningen skullel kunna m6ta anh6rigas behov i
h6gre utstrackning
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samhalleliga behovet nar det galldr anh6rigv3rd som ett viktigt perspektiv i

analysen av dessa fr3gor. Av bland annat Riksrevisionens rapport Stodef i/.//
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att utredningen mer ing8ende borde ha resonerat kring en alternativ
konstruktion som m6ter fler behov hos anh6riga an vad
narst8endepenningen gor. ISF menar att det skulle kunna vara ett
alternativ att infora en ratt till ledighet i lagen om ledighet for
narstaendev8rd for omsorg av en anh6rig under fern dagar per 8r, utan att
halsotillstandet ar s8 allvarligt att det motsvarar svart sjuk enligt reglerna
om narstaendepenning. En sadan ledighet skulle inte vara kopplad till

ratten till narstaendepenning eller nagon annan ersattning, och skulle
omfatta fler omsorgsgivare an utredningens forslag. En sadan rattighet
skulle inte heller beh6va uppfylla kravet for narst8endepenning om att den

som vardas ar forsakrad i Sverige.
Utredningen tar visserligen upp en alternativ konstruktion med obetald

ledjghet for v8rd av anh6riga med ett sjukdomsbegrepp motsvarande det
vid tillfallig foraldrapenning vid v3rd av allvarligt sjukt barn, men anger

kortfattat att en sadan 16sning inte ar lamplig pa grund av negativa
konsekvenser pa till exempel pensionsinbetalningar. ISF delar
uppfattningen att ett s8dant regelverk skulle f3 konsekvenser for den
enskildes ekonomi och eventuellt leda till negativa effekter utifran
jamlikhets-och jamstalldhetsperspektiv. Men om ratten till ledighet for

v8rd av narst3ende utg3r fran direktivets krav om fern arbetsdagar b6r de
negativa konsekvenserna for ekonomin inte vara allt for betydande, aven
om detta givetvis beh6ver analyseras narmare. I ljuset av anh6riga
omsorgsgivares nuvarande behov, men ocks3 att vi med en aldrande
befolkning g8r mot ett 6kat framtida omsorgsbehov, anser ISF att det finns
skal att utreda och vaga konsekvenserna av alternativet i en st6rre
omfattning an vad utredningen g6r. Vid en sadan belysning skulle en
potentiell gransdragningsproblematik mellan lagen om ratt till ledighet p8

grund av trangande familjeskal och lagen om ratt till ledighet for

narst3endev3rd ocksa beh6va beaktas.

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirekt6ren Ola Leijon. Tf.

enhetschefen So fie Cedstrand ha+ varit foredragande. I beredningen har
ocksa utredarna Lisa Carlsson och Stefanie K6nig deltagit. Vid den slutliga

handlaggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson, Pererik Bengtsson,
HR-ansvariga Caroline Carlsson, tf. HR-ansvariga Anna Burstr6m och

