
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1976/77:27 
med anledning av dels propositionen 1976177:100 i vad avser visst 
anslag för budgetåret 1977178 till allmän försäkring m. m., dels 
propositionen 1976177:117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen 
m. m. jämte motioner 

Propositionerna 
' 

I budgetpropositionen 1976177: I 00, bilaga 8 (socialdepartementet), under 
litt. C, punkten C 3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen (s. 

55 och 56) har regeringen föreslagit riksdagen 

att till Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett förs lagsanslag av .270 000 000 kr. 

I propositionen 1976177: 117 (socialdepartementet) har regeringen före
slagit riksdagen att anta de i propositionen intagna förslagen till 

I. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

2. lag om ändring i lagen () 976:280) om rätt till föräldraledighet. 

I propositionen 1976/77: 117 föreslås att garantinivån inom föräldra försäk
ringen höjs från 25 till 32 kr. per dag. 

Enligt nuvarande regler har förlilder rätt till föräldrapenning under sju 
månader i samband med barns födelse. I propositionen läggs fram förslag om 
utbyggnad av föräldraförsäkringen genom rätt till för'cildrapenning under 
ytterligare två månader. 

Förslaget innebär att tre månader av den sammanlagda ersättningstiden 
om nio månader skall kunna tas ut i enlighet med föräldrarnas önskan i form 
av särskild föräldrapenning fram till och med barnets första skolår. 

Det föreslås att den siirskilda föräldrapenningen under två månader 
beriiknas på grundval av förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst, 
dock lägst garantinivån. Under återstående en månad föreslås föräldrapen
ningen i samtliga fall utgå med belopp motsvarande garantinivån eller del 

därav. 
Den särskilda föräldrapenningen får tas ut under den tid som föräldrarna 

själva finner lämpligast och skall kunna anviindas både vid förkortad 

arbetstid och vid heltidsledighet. Den särskilda föräldrapenningen föreslås 
därför kunna utgå som hel, halv eller en fjärdedels föräldrapenning. 

Var och en av föräldrarna disponerar enligt förslaget en och en halv månad 
av den crsättningstid under vilken den särskilda föräldrapenningen kan utgå. 
Förälder skall dock kunna när han så önskar genom en anmälan till 
försäkringskassan avstå från sin rätt till särskild föräldrapenning till förmån 
för den andre föräldern. 
I Riksda~c11 1976177. 11 sam/. Nr :!7 
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Ensamstående föriilder föreslås själv få disponera hela ersättningstiden om 

tre månader. Han får diirjiimte rätt att låta styvförälder eller förälder, som inte 

har barnet i sin vård men som tillfälligt vårdar detta, disponera den särskilda 

föräldrapenningen. 

De nya reglerna föreslås triida i kraft den I januari 1978 och gälla för barn 

födda fr. o. m. detta datum. För barn födda under åren 1971-1977 föreslås 

särskilda övergångsregler med viss ersiittningstid. 

I propositionen liiggs vidare fram förslag om rätt till ledighet från 

anställningen under tid då särskild förilldrapenning utgår. Förslaget innebär 

att förviirvsarbetande förälder ges lagfäst rätt till ledighet under den tid då hel, 

halv eller en fjärdedels föriildrapenning utgår. Varje förälder har rätt att dela 

upp sådan ledighet på två perioder. Frågor om ledighetens förläggning under 

arbetsdagen och andra med ledigheten sammanhiingande frågor handläggs i 

enlighet med bestiimmelserna i lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 

Propositionen innehåller också förslag om gynnsammare regler i fråga om 

föriildrapenning vid adoption liksom förslag om rätt till föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn också vid första barnets födelse. 

Kostnaderna för elen föreslagna utbyggnaden av föriildraförsiikringen 

beräknas uppgå till ca 500 milj. kr. per år. 

Förslagen i denna proposition utgör första steget i den av regeringen 

planerade utbyggnaden av föräldraförsiikringen. rätten till föräldraledighet 

samt vårdnadsbidrag. Det andra steget avses kunna liiggas fram som ett 

remissbehandlat förslag till höst riksdagen detta år och omfatta fristående riitt 

till föriildraledighet från anstiillningen för småbarnsföriildrar. I enlighet med 

regeringsförklaringen den 8 oktober 1976 planeras slutligen ett förslag med 

samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och utbyggnad av den 

särskilda föriildrapenningen så att den i sin helhet utgår efter förälderns 

aktuella sjukpenninggrundande inkomst. Den fortsatta utbyggnaden 

kommer att ske i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. 

De i propositionen 1976177: 117 intagna författningsförslagen är 

följande. 
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l Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

lliirigenom föreskrives i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäk

ring' 
dd~ att nuvarande 4 kap. l 1-l 2 ~~skall betecknas 4 kap. 19-20 ~~-

del~ att 4 kap. 2, 4, 7-9 ~~och de nya 4 kap. 19 och 20 ~~skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas åtta nya paragrafer. 4 kap. 11-18 ~~-av nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande ~vde/se Föreslagen lvdelse 

4 kap. 

2 *2 
Föräldrapenning i sam

band med barns födelse 
utgår under högst 11•åh1111dratio dagar 

Föriildrapenning sam-
band med barns födelse 
utgår under högst e11hu11draå11io 

sammanlagt för föräldrarna. dagar sammanlagt för föräldrarna. 
Moder har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den sextionde 

dagen före den beriiknade tidpunkten för barnets födelse. För tiden efter 
barnets födelse är den av föräldrarna som till huvudsaklig del ombesörjer 

vården om barnet berättigad till föräldrapenning. 
Förälder som ej har barnet i sin vård har rätt till föräldrapenning endast om 

siirskilda skiil föreligga. Moder har dock alltid rätt till föräldrapenning till och 
med den tjugunionde dagen efter förlossningsdagen, även om hon ej har 
barnet i sin vård. 

Föräldrapenning fär utgå längst till tvåhundrasjuttionde dagen efter den då 
barnet fötts. Har sjukdom hos barnet eller föräldrarna under viss tid hindrat 
föräldrarna från att vårda barnet, fcirliinges den i första punkten angivna tiden 
i motsvarande mån. 

4 '3 

' Hel föräldrapenning enligt 2 ~ 
utgår med (iugufem kronor om dagen 
(garantinivå). Har föräldern under 
minst tvåhundrasjuttio dagar i följd 
före barnets födelse eller den beräk
nade tidpunkten härför varit, eller 
skulle föräldern, om försiikringskas-

I Lagen omtryckt 1973:908. 
2 Senaste lvclclse 1976:279. 
J Senaste l~·delsc 1976:279. 

Hel föräldrapenning enligt 2 ~ 
utgår med 1re11iotrå kronorom dagen 
(garantinivå). Har föräldern under 

minst tvåhundrasjuttio dagar i följd 
före barnets födelse eller den beräk
nade tidpunkten härför varit, eller 
skulle föräldern. om försäkringskas-
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Nuvarande (vdelse 

san haft kännedom om samtliga 

föreliggande förhållanden, ha varit 

försäkrad fören sjukpenning översti

gande niimnda belopp, utgår föräld

rapenningen med belopp motsva

rande förälderns sjukpenning enligt 

3 kap. 4 ~. 

4 

Föreslagen ~vdelse 

san haft kännedom om samtliga 

föreliggande förhållanden, ha varit 

försäkrad för en sjukpenning översti

gande nämnda belopp, utgår föräld

rapenningen med belopp motsva

rande förälderns sjukpenning enligt 

3 kap. 4 ~. 

Ha föriildrar gemensamt barn i sin vård, utgår föräldrapenning över 

garantinivån till fadern endast under förutsättning att iiven modern är eller 

enligt vad förut sagts bort vara försiikrad för sjukpenning som överstiger 

garantinivån. Undantag från vad nu sagts får medgivas när det visas att 

modern till följd av sjukdom eller av andra särskilda skiil icke kan anses ha 

möjlighet att vårda barnet. 

Adoptivföräldrar ha från den dag 

de få barnet i sin vård rätt till föräl

drapenning under sammanlagt 

högst 

I. n·åhundratio:dagar om barnet ej 

har fyllt !iiu år, 

2. fyrtiofem dagar om barnet har 

fyllt .'Ju men ej tio år och båda 

föräldrarna eller ensamstående jbr

älder under minst tvåhundra.~iullio 

dagar i./Ö(jd närmastföre den tidpunkt 

då de få barnet i sin vård varit eller 

enligt vad som sägs i 4 §.första s~vcket 

bon vara .försäkrade .för en !iiukpen-

ning som överstiger garantinivån, 

3. (iugu dagar i övriga .fall om 

barnet ej har.fyllt tio år. 

7 s4 s 
Adoptivföräldrar ha från den dag 

de få barnet i sin vård rätt till föräld

rapenning under sammanlagt högst 

I. etthundraållio dagar om barnet 

ej har fyllt åtta år, 

2. fyrtiofem dagar om barnet har 

fyllt å11a men ej tio år. 

Bestämmelserna för föräldrapenning i samband med barns födelse äga 

motsvarande tillämpning på föräldrapenning enligt första stycket. Tidpunk

ten då adoptivföräldrarna få barnet i sin vård jämställes därvid med 

tidpunkten för barnets födelse. 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om 

fosterföräldrar som mottaga barn i avsikt att adoptera det, den mån 

föräldrapenning ej utgår till dem enligt bestämmelserna i 6 §. 

4 Senaste lydelse 1976:279. 
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Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vde/se 

8 ~5 
Förälder har rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av 

barn om barnet ej har fyllt tio år och föräldern behöver avstå från 

förvärvsarbete i samband med 

I. sjukdom hos barnet, 

2. sjukdom hos barnets ordinarie vårdare, 

3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, 

4. annat barns .fiidelse. 

5. besök i förskoleverksamhet 4. besök i förskoleverksamhet 

inom samhällets barnomsorg i vil- inom samhällets barnomsorg i vil-

ken barnet deltar. ken barnet deltar. 

Räff tilljiiräldrapenning enligt .för

sta stycket tillkommer även fader som 

.för biträde i hemmet eller.för vård av 

barn avstår från förvärvsarbete 

samband med barnsfödelse. 

9 ~6 

Föräldrapenning enligt 8 ~utgår för förälder som har barnet i sin vård eller, 

om fåriildrar gemensamt ha barn i sin vård, får föräldrarna tillsammans varje 

år under högst 

I. tolv dagar om i familjen finns ett barn, 

2. femton dagar om i familjen finns två barn, 

3. aderton dagar om i familjen finns tre eller flera barn. 

Av det antal dagar som anges i 

första stycket fär varje förälder 

anviinda en dag får ändamål som 

avses i 8 ~ 5. Vid beräkning av 

antalet dagar med rätt till föräldra

penning enligt första stycket anses 

två dagar med halv föräldrapenning 

Av det antal dagar som anges 

första stycket fär varje förälder 

använda en dag för ändamål som 

avses i 8 ~ 4. Vid beräkning av 

antalet dagar med rätt till föräldra

penning enligt första stycket anses 

två dagar med halv föräldrapenning 

som en dag. som en dag. 

Föriilder,som vanligen ej harbarn i sin vård men som tillfälligt vårdarbarn, 

har rätt till föräldrapenning inom ramen får det antal dagar för vilket 

förlildrapenning kan utgå till den andre av fåriildrnrna enligt första 

stycket. 

5 Senaste lvdelse 1976:279. 
6 Senaste l)·delse 1976:279. 
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Nuvarande (wle/se 

6 

Fiires/agen (wle/se 

11 ~ 

S ä r s k i I d f ö r ii Id r a p e 11 11 i 11 g 
jiir l'(lrd m' bart/ utgår .fiir varie bart/ 

under högst nittio dagar sammanlagt 

jnrfiiriildrarna. Siirskildjöriildrapen

ning fdr utgd längst till dess bart/el 

h1/cr dua dr. Utan hindl.'r härav ,/dr 

dock särski/d/öräldrapenning llfl/lhii

ras till utgdngen m· dl.'t ,lursta skol

drN. 
Ila .föräldrar gemensamt bart/ i si11 

l'drd. urgdr särskild j1'iriildrapcnni11g 

under hä(/ien m' den i jiirsta stycket 

angil'na tiden till mr och en m· dem. 

Förälder som ensam har vdrdnaden 

om bart/el har riiu att !iiiill' llflflbära 

jöräldrapenningen under hela den tid 

som a11gil'es i,liirsra stycket. 

Vidjlerhiirdjörde/as i.första stycket 

angive11 rid med lika rid ,lur 1·arje 

barn. 

IH 
Fiiräldcr ka11 m•std räu atl llflflbära 

särskild fiiräldrapenning till Jiirmdn 
.fiir 

a) den andre fiiriildcm ellN 

h) den som vdrdar bamcr i hemmet 

so111 fi1sterbam. 

Srdr ham under l'drdnad ar siirskilr 

/iimrdnad jiirm1'fl(farc. mgiir dcn/IC' 

fiirdelni11gen mellan ,liiräldmma m· 
den tid u11der rilken .Firäldrapen11i11g 

kan utgd. 

Arsrdendc fid11 rätt all llflf'hiira 

siirskild Jliriildraf'i'llning giires genom 

skrifilig a11111iila11 till Jiirsäkri11gskas

sa. 
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Nuvarande (vdelse 

7 

Fiireslagen (rdelse 

lH 
Fiir sexrio dagar ll\' den i 11 _,,. 

angima riden beräknas ./briildra11t·11-
ni11gen på säll som anges i 14 och 

15 §~. 
F11r örr(r.:a rrerrio dagar beräknas 

.Jöräldraw1111i11ge11 enligr 16 .f 
Ha .fiiräldrar gemensam! barn i sin 

vård, beräknas ersä1111i11ge11 enlig! 

j(jrsra och andra s~rckena ji.ir l'(lr och 

<'n av/iiriildrarna 1111der rrcrrio res11ck

live .km ron dagar. 

14 § 
U11der rid som anges i 13 _,1· .f(irsta 

s1ycke1 urgår siirskild/öräldrape1111i11g 

.för dag. då 
a) .förälder cjjörvärvsarberar. med 

belopp mors1·ara11de jiiräldcms ~iuk

penning enlig! 3 kap. 4 f dock lägsr 

lrelliorl'å kronor (.r.:aranliniråJ. 
b) .förälder jörrärrsarberar högsr 

hä(fie11 a1• normal arbersrid. med 

belopp mo!S\'arandc hii(/ie11 ar del 

belopp som anges under a). 

c) Jörälderjörvärvsarherar högsr rrc 
.fjärdedelar m· normal arbcrsrid. med 
belopp mors1·aramle en .fiänledd m· 
der belopp som a11ges under a). 

15 § 

Sdrilt gäller hel särskild föräldra
penning äga besrämmelscrna i 4 ~1· 

andra srycker morwarandc rilli:imp

ning beriii.(fande både .fäder och 
moder i.fi'åga um rii111il/.Jijriifdra1w11-

11ing u1·cr gara111i11irå11. 

16 § 

U11dcr rid som a11gcs i I 3 .11· andra 

sryckcr lllgår si:irski/dföriildrape1111i11g 
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Numrande ~rdelse 

8 

Föreslagen (rdelse · 

.för dag. då j(jrälder .förvärvsarbetar 

högs/ tre/iärdedelar ai• normal arbets

tid. i enlighel med /Vrälderns önskan 

med belopp mots1·aramle hel. halv 

e//erjjärdede/s garantinivd. 

17 § 
Särskildföräldrapenning enligt 1 I § 

ulgår eJ./ör lid då den andre.föräldern 

uppbär .föräldrapenning enlig! 2 f .fbr 

samma barn. 

För samma bam 111går fil/ .föräld

rarna sammanlagt per dag högst hel 

siirskildfbrii/drapenning. OG1•se11 an

tal bam utgdr till en.fiirii/der ~i mer än 

samman/ag/ hel .föräldrapenning per 

dag. 

Vid beräkning G\' amalel dagar med 

räl/ till särskild.föräldrapenning anses 

två dagar med halv .föräldrapenning 

eller.fyra dagar med.fjärdedels föräl

drapenning som en dag. 

18 § 

Som 1•i//kor.för särskild.föräldrapen

ning enlig! 11 .~· gäller atl jiiräldern 

vari/ inskril'en hos allmän.försäkring~

kassa under mins/ e11hundraå11io 

dagar i.följd närmas/.före den dag.för 

vi/ken.fiirä/drapenning skall 111/agas. 1 

övrigt äga bes1ämmelsema i 5 .~· 

motsvarande 1illämpning. 

Bes1ämmelsema i JO§ andra punk

/en äga mo/svarande 1i//ämpning pd 

sä rski Id jiiräldrapenn ing. 

19 §7 

Föräldrapenning utgår eJ 1 den Föräldrapenning utgår ej i den 

mån föräldern för samma dag uppbär . mån föräldern för samma dag uppbär 

7 Lydelse (11 ~)enligt prop. 1976177:64. 
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Nul'{Jrande ~rdelse 

sjukpenning enligt denna lag eller 

lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför

säkring eller uppbär motsvarande 

ersättning som utgår enligt annan 

författning eller på grund av rege

ringens förordnande. 

9 

Fiireslage11 ~vde/se 

sjukpenning enligt denna lag eller 

lagen (1976:380) om arbetsskadeför

säkring eller uppbär motsvarande 

ersättning som utgår enligt annan 

författning eller på grund av rege

ringens förordnande. Utan hindN 
häral' må dock ,/Örä/drape1111i11g l//gå 

om den m•ser a1111an tid än .~jukpe11-
ningen eller den andra ersiitt11ingen. 

20 §8 

Bestämmelserna i 2 kap. 10 §samt 

3 kap. 7 .~.första och andra s~vckena, 

12 § och 16-18 §§ äga motsvarande 

tillämpning i fråga om föräldrapen

ning. I fall som avses i 3 kap. 12 § 

skall föriildrapenning enligt 4 kap. 

2 § alltid utgå med minst ett belopp 

som motsvarar garantinivån enligt 4 

kap. 4 § minskad med den sjukpen

ning som skulle belöpa på vårder-

sättningen. 

Bestämmelserna i 2 kap. 10 §samt 

3 kap. 12 §och 16-18 §§äga motsva

rande tillämpning i fråga om föriild

rapenning. I fall som avses i 3 kap. 

12 § skall föräldrapenning enligt 4 

kap. 2 och 11 §~· alltid utgå med 

minst ett belopp som motsvarar 

garantinivån enligt 4 kap. 4 § mins

kad med den sjukpenning som 

skulle belöpa på vårdersiittningen. 

Bestämmelserna i 3 kap. 7 {/iirsta och 

andra styckena äga motwarande ti/1-

lämpning i .ti·<~~a um jöriildrapen11ing 

enligt 4 kap. J och 8 {f 

Beträffande föräldrapenning, som tilllkommer förälder vilken ej har 

uppnått aderton års ålder, får försäkringskas~an på framstiillning av barna

vårdsnämml besluta om utbetalning till annan enligt 3 kap. 18 §. 

Är moder vid tiden för barnets födelse intagen i barnhem, ungdomsvårds

skola, fångvårdsanstalt eller vårdanstalt för alkoholmissbrukare, får försäk

ringskassan på framställning av föreståndare för inrättningen besluta, att den 

föräldrapenning som tillkommer modern skall utbetalas till föreståndaren för 

att användas till. kvinnans och barnets nytta. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 
2. Föräldrapenning enligt 11 §utgår för barn födda under åren 1971-1974 

under sammanlagt fem dagar och för barn födda under åren 1975-1977 under 

sammanlagt tio dagar. För dessa dagar beräknas särskild föräldrapenning 

med tillämpning av bestämmelserna i 14 och 15 §§. 

· s Senaste lydelse ( 12 ~) 1976:279. 
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3. För barn födda innan lagen har trätt i kraft skall föräldrapenning för den 
~rsättningstid som vid utgången av år 1977 åtcrstar enligt 4 kap. 2 *och 7 * 
första stycket I., dock högst trettio dagar, utgå i form av särskild föräldra

penning enligt 4 kap. 11 §. Jforvid tillämpas 14 och 15 *~· 
4. För fostcrförälder som med tilliimpning av 4 kap. 6 svid ikrafttriidandct 

av denna lag uppbiir föriildrapenning tilliimpas 4 kap. 2 * i dess äldre 
lydelse. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:280) om rätt till föräldraledighet 

I hirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1976:280) om riitt till föriildrale-

dighet 

dl'ls att nuvarande 8-12 ~~skall betecknas 11-15 ~~. 

dels att nya 11 ~skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 8, 9 och 11 ~~ skall siittas 

niirmast fOre nya 11, 12 respektive 14 ~-

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 8-10 ~~.samt niirmast före 

8 ~ en ny rubrik av nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc lrdclse Fiirl'slagen ~rdl'lse 

Ledighet för ,·ård aY barn 

8 ' ' 
A rbersragarc /rar rii(( rill /ed~~hcr_/iir 

råril a1· ham amingcn som hel ledigher 

eller som.Jiirkorrning m· arbcrsriden rill 

häl/ien eller rill rre .fii:irdedelar al' 

normal arhersrid under rid då han 

enligr lagen (J9fi2:381) om allmän 

.fiirsi:ikring iir bcriirrigad rill siirskild 

.fiiriildrapenning .för sådan! iindamål. 

Fiir ri:i(( rill lcd~~her en/igr .fiirsw 

srycke1 _/ordras af( arlwrswgaru1 har 

\'(/fil ans1älld hos arhc1sgil'aren de 

scnasll' sex månaderna eller samman
/ag/ mins! 10/r månader under de 

senas1e n·d åren. 
I id besrämmandc ar an.1räl/nings-

1id enlig/ andra sryckel har 4 ,1 lagen 

(1974:/]J om ans1iillningsskydd mor

S\'(/randc lillämpning. 

Ledighc'l som arses i 8 .11 får delas 

llf'f' pd 1rå perioder. 

Arbe1swgare som rill 111n.1·1(ia sin 

rii111ill ledighe1en/ig181' skall anmäla 

dl'lla 1ill arhl'l.\gil·aren 111im1 en 

mdnad.fiire ledighc1em hii1:Jan. 
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Nuvarande ~vde/se 

12 

Fiireslagen ~wle/se 

10 ~ 
Led~i;hN enligt 8 .11 skalljiMäggas till 

dag som arberstagaren begär. 

I .fi"åga om ledigherens .fiirläggning 

under dagen eller andra med ledig

heren sammanlliingande ji-ågor skall 

arbetsgivaren samrdda med arbetsta

garen, om .förhandling med dennes 

organisation icke har ägt rum. Uppnås 

C'.i överenskommelse. bestämmer ar

bersgivaren i 1111 nämnda .fi·ågor i den 

mån <'.i annar har avtalats. 

Har bes/I// iji·åga som avses i andra 

stycket träJ!å!S pd annat sätr än genom 

överenskommelse med arberstagaren 

eller förerrädare .för honom. skall 

arb<'lsgivaren underrätta arbetstaga

rrn 0111 beslutet. Underriillelsen skall 

11m 111iij/~i;1 /ä111nas senas! en vecka./i.ire 

/ediglwrens bii1)an. 

11 ~I 

Avbryter arbetstagare ledighet Avbryter arbetstagare ledighet 

som avses i 3, 4 och 6 ~~.har han rätt som avses i 3. 4, 6 och 8 ~~-har han 

att åter börja arbeta i samma om fatt- rätt att åter börja arbeta i samma 

ning som före ledigheten. omfattning som före ledigheten. 

Vill arbetstagare utnyttja sin riitt enligt första stycket, skall han underrätta 

arbetsgivaren om att han vill återgå i arbete. Arbetsgivaren är dock ej skyldig. 

att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än en månad efter det att han 

mottog underrättelsen. 

Andra stycket gäller ej i fråga om ledighet som har varit avsedd att pågå 

kortare tid iin en månad. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Lagen giiller ej i fråga om 

ledighet enligt den nya lydelsen av 8 ~.om ansökan om ledighet har gjorts 

före ikrafttriidandet. 

I Nuvarande 8 ~. 
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Motionerna 

Motioner väckta med anledning m· propositionen Jl.)76177: 117 

1976177: 1570 av fru Håvik (s) och fru Hörn lund (s) vari hemställs att 
riksdagen beslutar att sammanboende under äktenskapsliknande förhållan
den, där den ena parten har barn till vilket eller vilka den andra parten inte är 

biologisk förälder. skall ha rätt till föräldraförsäkring enligt samma bestäm
melser som gäller för biologiska föräldrar. 

1976177:1571 av fröken Littmarck m. Il. (m) vari hemställs att riksdagen 
med bifall till propositionen 1976177: 117 hos regeringen begiir en skyndsam 
utvärdering av reglerna för föräldraförsäkringen i syfte att åstadkomma 

förenklingar i regclsystemet. 

1976177:1572 av herr Palme m. Il. (s) vari hemställs att riksdagen 
l. beslutar att föräldrapenning i samband med barns födelse alltjämt skall 

utgå under högst tvåhundratio dagar, 
2. beslutar att rätten till föräldrapenning och särskild föräldrapenning 

överstigande garantinivån skall knytas till individen, 
3. beslutar att särskild föräldrapenning skall utgå för varje barn under en 

tid motsvarande högst sextio dagars hel ledighet sammanlagt för föräld-
rama, 

4. beslutar att särskild föräldrapenning under hela tiden skall utgå med 
belopp motsvarande förHlderns sjukpenning, dock lägst 35 kr. (garantini

vå). 
5. beslutar all om barnet står under vårdnad av bägge föräldrarna tiden för 

särskild föräldrapenning skall delas lika mellan föräldrarna, därest inte 
försäkringskassan på särskilda skäl medger undantag. 

6. beslutar utforma övergångsreglerna i lagen om ändring i lagen 
(I 962:381) om allmän försäkring enligt vad som föreslagits i motionen. 

7. hos regeringen begiir förslag till nästa riksmöte om utbyggnad av 
föräldraförsäkringen enligt de riktlinjer som anges i motionen. 

1976177:1573 av herr Werner m. Il. (vpk) vari hemställs att riksdagen 
I. beslutar att. utom i fråga om höjningen av garantinivån inom föriildra

försäkringen från 25 till 32 kr., avvisa propositionen 1976177: 117, 
2. uttalar att de åtgärder av generell natur som bör ges högsta prioritet 

inom socialpolitiken dels är en utbyggnad av barnomsorgen, så att alla barn i 

förskoleåldern och i åldrarna 7-14 år ges rätt till barnstugeplats, dels ett 

genomförande av sex timmars arbetsdag. 
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Aforioner i·äckra under allmänna motinnstiden l'id riksmiirer /<; 76177 

1976/77:61 av herr Werner m. n. (vpk) vari hemstiills att riksdagen 

beslutar 

I. att 4 kap. 7. 8 och 9 ~~ lagen om allmän försiikring erhåller följande 

lydelse: 

Numrandc ~vdefl"l' Jf11/it1t1iirernas .fiirs/ag 

7 ~ 
Adoptivföräldrar ha från den dag 

de få barnet i sin vård riitt till föräld

rapenning under sammanlagt högst 

I. rvåhundratio dar.ar om bamer ej 

harfi-'llt !iill år 

:! . .f.\•rrio/Cm dagar nm baml'I har 

fi:llt !iill men l'i tio år och bådaföräld

rama eller ensamstående j(iräldN 

under minst Tl'åhundra!iillttio dagar i 

fö(id närmasr.f(ire den tid{lunkr då de 

få barn('/ i sin l'ård mrit eller enligr md 

som sägs i 4 ,1· .fiirsta stycket borr l'ara 

försäkrade .for en !iillk{lenning som 

iil'erstiger garalllinivån, 

3. !iugu dagar i ijvriga fall om 

bam('f <:i har /i'llr rio år. 

Adoptivföräldrar ha från den dag 

de få barnet i sin vård rätt till fririild-

rapenning under sammanlagt hr"igsr 

rvåhundratio dagar om barnl'/ ('i har 

fi:llt .fiorron år. 

Bestiimmelserna för - - - - - - - barnets födelse. 

Första och anclra-------------i 6~. 

8 ~ 
Föriilder har riitt till för ii I cl r a -

penning för tillfiillig vård 

av barn om barnet ej har fyllt tio år 

och föriildern behöver avstå från 

förvärvsarbete i samband med 

Föriilcler har riitt till föräldrapen

ning för tillfällig vård av barn om 

barnet ej har fyllt .fiorron dr samr 

diir(/icr om särskilda medicinska skäl 

fiire/igger och föriildern behöver av-

stå från förviirvsarbete i samband 

med 

I. sjukdom hos barnet. I. sjukdom hos barnet, 

2. sjukdom hos barnets ordinarie 2. sjukdom hos barnets ordinarie 

vårdare, vårdare, 

3. besök i samhiillets förebyggan- 3. besök i samhiillets förebyggan-

de barnhiilsovårcl, de barnhiilsovårcl, 

4. annat barns födelse, 4. annat barns födelse. 

5. besök förskoleverksam het 5. besök förskoleverksam het 
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Numrande (vde/.1·c Morionärl'mas fiirslag 

inom samhällets barnomsorg vil- inom samhiillets barnomsorg vil-
ken barnet deltar. ken barnet deltar. 

9 ~ 

Föräldrapenning enligt 8 ~ utgår Föriildrapenning enligt 8 ~ utgår 
för föriilder som har barnet i sin vård för föriilcler som har barnet i sin vård 
eller. om föräldrar gemensamt ha eller. om föräldrar gemensai'nt ha 
barn i sin vård. för föräldrarna till- barn i sin vård. för föräldrarna till-
sammans varje år under högst sammans varje år under högst (iugu 

i. 10/v dagar om ifamilien.finns err dagar samr därjämre .fijr besök i 

bam. ,lörskoleverksamheren fvra dagar .för 

2 . .f(•mron dagar om ifami(ien.finns vari och el/ av de barn ifami(ien som 

Nå bam. dr/rar i.färskola. 

J. aderron dagar om i fami(ien 

finns rre eller flera barn. 
Al' der antal dagar som anges i Vid beräkning av antalet dagar 

försra srycker.fdr varje.förälder använ- med rätt till föräldrapenning enligt 
da en dag/är ändamål som avses i 8 .11· första stycket anses två dagar med 
5. Vid beräkning av antalet dagar halv föräldrapenning som en dag. 
med rätt till föräldrapenning enligt 
första stycket anses två dagar med 
halv föräldrapenning som en dag. 

Rätr til/.fiiräldrapenning kan med

ges.för rid utöver den som anges i.försra 

srycker om barn vistas på .~iukhus och 

förälders niin•aro bedöms som värde

.fiil/.fiir vården al' bamet. 

Föriilder. som - - - - - - - - första stycket. 

2. att hos regeringen hemställa om en utredning i syfte att klarlägga 
behovet av en differentiering av antalet dagar med rätt till föräldrapenning för 
tillfällig vård av barn, 

3. att hos regeringen hemstiilla om förslag till lag beträffande differentie
ringen av antalet dagar med rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. 

grundat på den utredning varom hemställan görs under 2, 
4. att uttala att möjligheter snarast bör skapas för att täcka inkomstbortföll i 

samband med barns eller ordinarie vårdares sjukdom, utan annan begräns
ning iin vad som förekommer i lagen om allmiin försäkring. vad beträffar 
försäkrads rätt till sjukpenning, 

1976177:257 av herr Palme m. Il. (s) vari hemstiills att riksdagen 
I. fattar principbeslut om etappvis genomförande fr. o. m. elen I januari 

1978 av ett utbyggnadsprogram för föriildraförsäkringen med det innehåll 
som angetts i motionen, 
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2. beslutar höja garantinivån för föriildrapenning från 25 kr. till 35 kr. per 
dag fr. o. m. den I januari 1978, 

3. med anledning av yrkandena under punkterna I och 2 beslutar höja den 
socialförsiikringsavgift från arbetsgivare m. fl. som avser föriildraförsiik
ringen med 0.2 procentenheter fr. o. m. den I januari 1978, 

4. till Bidrag till sjukförsäkringen för föriildraförsäkringen (socialdeparte
mentet) för budgetåret 1977178 anvisar ett i förhållande till regeringens 
förslag med 25 000 000 kr. förhöjt förslagsanslag av 295 000 000 kr., 

1976177:348 av fru l-lörnluncl (s) och fru 1-låvik (s) vari hemstiills att 
riksdagen beslutar att iiven "förstagångsfäder" får riitt till ledighet med 
ersiittning från föriildraförsiikringen i samband med barns födelse, 

1976177:350 av fru Johansson i Tidaholm (s) och fröken Öhrsvik (s) vari 
hemställs att riksdagen hos regeringen begär en utvärdering av nuvarande 
åldersgräns vid vård av sjukt barn, 

1976177:1084 av fru Nilsson i Sunne m. fl. (s) vari hemstillls att riksdagen 
hos regeringen anhåller om förslag till ändring av 4 kap. 8 ~ lagen om allmiin 
försäkring så att ersättningen vid sjukdom för försiikrad, som arbetar 
varannan dag, blir densamma oavsett om det iir fråga om egen eller barns 
sjukdom. 

Utskottet har inhiimtat yttrande över motfonen 1976177:257 från riksför
säkringsverket. 

Två vid denna motion fogade författningsförslag har tagits in som bilaga 
till detta betänkande. 

Utskottet 

Inledning 

Genom beslut av 1973 års riksdag (prop. 1973:47, SfU 1973: 19, rskr I 98)om 
införande av föräldraförsäkringen genomfördes fr. o. m. den I januari 1974 
betydande förbättringar av samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljer, 

särskilt i samband med barns födelse och vid vård av sjukt barn. föräldra
försäkringen har efter hand byggts ut genom beslut av riksdagen åren 1974 
(prop. 1974:15, SfU 1974:5, rskr 37) och 1976 (prop. 1975176:133. SfU 1975/ 

76:30. rskr 283). 
Bestiimmelserna om föriildraförsäkring inncbiir i sin nuvarande lydelse att 

föräldrar, som stannar hemma från arbetet i samband med barns födelse, har 
rätt till föräldrapenning i sammanlagt sju månader med belopp motsvarande 
90 % av förvärvsinkomsten i den mån denna inte överstiger 7 5 basbelopp. 
Om föriildern inte förviirvsarbetar är han/hon berättigad till ett grundläg-
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gande försörjningsskydd i form av föräldrapenning med 25 kr. om dagen 
under motsvarande tid. FörUlder har också rätt att i viss utsträckning uppbära 
föriildrapenning för tillfällig vård av barn som inte fyllt tio år. Sådan 
föräldrapenning utgår vid sjukdom hos barnet eller hos dess ordinarie vårdare 
samt vid besök inom samhällets förebyggande barnhälsovård och vid 
kontakter med förskoleverksamheten inom samhällets barnomsorg. 

Samtidigt med att föräldraförsäkringcn triidde i kraft den I januari 1974 
tillkallades en utredning (familjestödsutredningen, S 1974:01) för att göra en 

första sammanställning och bedömning av erfarenheterna av de nya reglerna. 
I ett delbetänkande avlämnat i juli 1975 (Förkortad arbetstid för småbarns
föriildrar, SOU 1975:62), som i vissa delar låg till grund for 1976 års 
riksdagsbeslut, föreslogs en förlängning av ersättningstiden från sju till åtta 
månader. Den åttonde månaden skulle enligt förslaget kunna bytas ut mot 
fem månaders dclföräldrapenning och en rätt för vissa hcltidsarbetande 
föräldrar med barn under tre år att under viss tid förkorta sin arbetsdag till sex 
timmar. Utredningens förslag om förkortad arbetstid och del föräldrapenning 
vann vid remissbehandlingen stöd i principfrågan men mötte invändningar i 
fråga om det praktiska genomförandet. 

Som ett led i den fortsatta behandlingen av det föreslagna utbyggnadspro
grammet tillkallade den förra regeringen efter överläggningar med lönta
garnas organisationer en arbetsgrupp med representanter för arbetsmarkna
dens parter med uppdrag att närmare undersöka de vid remissbehandlingen 
aktualiserade frågorna och att framlägga förslag till ett alternativt utbygg
nadsprogram. I en i maj 1976 publicerad rapport (Ökade möjligheter till 
föräldraledighet genom föräldraförsäkringen, Ds S 1976:5). har arbetsgruppen 
lämnat ett principförslag till utformning av ett sådant utbyggnadsprogram. 

Förslagen i propositionen, som i väsentlig mån bygger på arbetsgruppens 

rapport. innebär bl. a. att reglerna för de nuvarande formerna av föräldrapen
ning i huvudsak lämnas oförändrade och att familjerna - utöver nuvarande 
förmåner-· för varje barn får rätt till en särskild föräldrapenning. vilken kan 
tas ut t. o. m. barnets första skolår. 

Av uttalanden i propositionen framgår att familjepolitiken har en fram
skjuten plats i regeringens socialpolitiska reformarbete och att regeringen har 
för avsikt att fortlöpande utveckla samhällets stöd till barnfamiljerna. 
Förslagen i propositionen skall enligt departementschefen ses mot bakgrund 
av den svenska ekonomins f. n. ansträngda läge och det starkt begränsade 
samhällsekonomiska utrymme som till följd härav står till förfogande för 

kostnadskrävande reformer. Enligt utskottets mening är de förslag till en 
begränsad utbyggnad av föräldraförsäkringen som lämnas i propositionen 

förenade med betydande fördelar genom att de ger föräldrarna avsevärt större 
valfrihet än nuvarande regler när det gäller att utnyttja föräldraförsäkringens 
förmåner. Inte minst torde föräldraledighetens förläggning t. o. m. barnets 
första skolår och möjligheten att t<i ut partiell föräldrapennirig komma att 

underlätta för småbarnsföräldrar att kombinera förvärvsarbete med omsorg 

2 Riksdag!'ll 19 76177. 11 sam/. Nr:! 7 
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om barnen. Propositionens förslag om vidgad rätt för förälder till ledighet från 

anställning tillgodoser de vid remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag 

från bl. a. LO och TCO framställda önskemålen om en lagfäst rätt till ledighet 

för småbarnsföräldrar. Utskottet biträder därför förslaget om att en särskild 

föräldrapenning införs fr. o. m. den 1 januari 1978. Härav följer att utskottet 

avstyrker bifall till yrkandet i motionen 1573 av herr Werner m. n. om avslag 

på propositionen i vad den innehåller förslag om annat än höjning av 

garantinivån för föräldrapenningen i samband med barns födelse till 32 

kr. 

Utskottet behandlar i det följande de fyra motioner som väckts med 

anledning av propositionen samt fem motioner från den allmänna motions

tiden i år. I samband därmed kommer utskottet att mera utförligt redovisa de 

olika förslagen i propositionen. 

Den särskilda föräldrapenningen 

Ersättningstid och ersättningsnil'å 

Enligt gällande bestämmelser har föräldrar i samband med barns födelse 

rätt till föräldrapenning under sammanlagt högst sju månader. Föräldrapen

·ningen kan disponeras tidigast från 60:c dagen före barnets födelse och längst 

till 270:e dagen därefter. Om sjukdom hos barnet eller föräldrarna hindrar 

dessa från att vårda barnet under viss tid förlängs de 270 dagarna i 

motsvarande mån. Föräldrapenningen utgår med lägst 25 kr. (den s. k. 

garantinivån) och - om vissa kvalitikationskrav är uppfyllda - med belopp 

motsvarande förälders sjukpenning, dvs. 90 % av inkomsten upp till 7,5 

gånger basbeloppet. 

Förslaget i propositionen innebär att rätten till föräldrapenning utökas med 

två månader till nio månader. Tre månader av den sammanlagda ersättnings

tiden skall, efter föräldrarnas eget val, kunna tas ut i form av särskild 

föräldrapenning och disponeras till och med barnets första skolår. Ersätt

ningen skall kunna tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning i 

enlighet med förälderns önskan och under två av de tre månaderna beräknas 

på grundval av förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst, dock 

lägst garantinivån, som enligt förslaget höjs från 25 kr. till 32 kr. per dag. 

Under den återstående nionde månaden skall föräldrapenningen i samtliga 

fall utgå med belopp motsvarande garantinivån eller del därav. Förälder som 

förvärvsarbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid skall emellertid 

under denna månad ha möjlighet att efter fritt val ta ut föräldrapenning 

motsvarande antingen hel, halv eller en fjärdedels garantinivå. 

Förvärvsarbetande förälder får lagfäst rätt till ledighet från anställningen 

under tid då särskild föräldrapenning utgår. Fördelningen av ledigheten kan 

ske på olika sätt. Varje förälder har dock alltid rätt till minst två ledighets

periodcr. 
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Herr Palme m. fl yrkar i motionen 1572 lagstiftning av innebörd att 

förlildrapenning i samband med barns födelse liven i fortsättningen skall utgå 

under sju månader och att i enlighet härmed ersättningstiden för den 

särskilda föräldrapenningen skall utgöra två månader. De begär också att den 

särskilda föräldrapenningen under hela ersättningstiden skall utgå med 

belopp motsvarande föriildrarnas sjukpenning dock lägst garantinivån. 

Denna skall enligt motionärernas förslag i förhållande till propositionen 

riiknas upp med ytterligare tre kronor till 35 kr. per dag. Motionärerna 

framhåller att garantinivån - med den i propositionen föreslagna uppräk

ningen - inte kommer att återfå sitt realvärde från 1974 och anser att förslaget 

i propositionen innebär en försämring av den ersättningstid som gäller för 

föräldrapenning i samband med barns födelse. De menar att många mödrar, 

som behöver ta ut en del av föräldrapenningen under tiden närmast före 

nedkomsten, kommer att ha mindre än sex månaders ersättningstid till 

förfogande efter denna tidpunkt. Det förhållandet att ersättningen under den 

nionde månaden begränsats till belopp motsvarande garantinivån innebär 

enligt motioniirernas mening att man i praktiken fråntar förvärvsarbetande 

föräldrar möjligheten att utnyttja en del av försäkringen. En förutsättning för 

att föriildraledigheten skall kunna utnyttjas iir nämligen - menar motionii

rerna - att ersiittning utgår för det faktiska inkomstbortfallet. 

Utskottet har tidigare uttalat den meningen att förslagen i propositionen 

innebär flera betydande fördelar för småbarnsföräldrar, inte minst genom den 

valfrihet mellan olika former av föräldraledighet som kommer att föreligga 

om propositionen antas. Utskottet finner motionärernas påstående om att 

propositionen innebär en försämring av föräldrapenningen i samband med 

barns födelse svårförståeligt. Den särskilda föräldrapenningen skall enligt 

propositionen kunna tas ut antingen omedelbart efter den nuvarande 

föräldraledigheten i anslutning till barnets födelse eller senare. Föräldrar. som 

föredrar att ta ut hela ledigheten på en gång, kommer således att vara 

beriittigade till föriildrapenning i nio månader i stiillet för de sju som 

nuvarande regler medger. Det förhållandet att ersiittningen för tre av dessa 

månader kommer att utgå i form av särskild föräldrapenning och inte som 

föräldrapenning i samband med barns födelse innebär givetvis inte någon 

förkortning av ersättningstiden för sistnämnda föräldrapenning utan i 

realiteten tvärtom en förlängning av densamma från sju till nio månader. Att 

tre av dessa månader kan utnyttjas vid ett senare tillfälle än i samband med 

barnets födelse är enligt utskottets mening bara ägnat att förbättra föräld

rarnas möjligheter till samvaro med barnen. Det är också ägnat att 

åstadkomma en önskviird minskning av de ofta alltför långa tiderna för barns 

vistelse på daghem. Utskottet vill erinra om att föräldrarna skall kunna- med 

rätt till föräldrapenning-· avstå från förvärvsarbete antingen på heltid eller 

deltid och att ersiittningen knyts till den aktuella arbetstiden. Föräldrapen

ning skall således kunna utgå också till den förälder som redan minskat sin 

arbetstid för vård av barn och till hemarbetande föräldrar som börjar 
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förvärvsarbeta som deltidsarbetande. Förslaget i propos1t10nen får med 

hänsyn härtill anses tillgodose rimliga krav på valfrihet, och utskottet 

tillstyrker därför bifall till den i propositionen förordade uppdelningen av 

ersättningstiden. Vad särskilt angår frågan om föriildrapenningens storlek 

under den nionde månaden skall -- som utskottet tidigare framhållit -

förslaget om särskild föräldrapenning ses endast som en begränsad 

utbyggnad av föräldraförsäkringen. Utskottet, som i nuvarande samhälls

ekonomiska läge anser sig böra biträda förslaget om att ersättningsnivån för 

nämnda månad begränsas till garantinivån och att denna i nuläget bestäms till 

32 kr .. vill erinra om att en förälder under den tredje ersättningsmånaden 

kommer att ha möjlighet att ta ut hel särskild föräldrapenning också vid en 

förkortning av arbetstiden med endast en fjärdedel och att föriilder som 

förviirvsarbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid skall kunna, efter 

eget val, ta ut hel, halv elleren fjärdedels garantinivå. Förslaget medger alltså, 

inom ramen för garantinivån, stor valfrihet i fråga om kombinationer av olika 

uttag i synnerhet för familjer där endast den ena av föräldrarna förvärvsar

betar. Avslutningsvis vill utskottet erinra om att chefen för socialdeparte

mentet i propositionen framhåller att regeringen i enlighet med regeringsför

klaringen i oktober 1976 planerar ett förslag till samlad lösning av frågorna om 

vårdnadsbidrag och utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen att i sin 

helhet utgå efter förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst. 
Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i nu nämnda 

delar. Utskottet avstyrker följaktligen motionen 1572, yrkandena I och 4. 

Den särskilda .föräldrapenningen vid.flerham.~/ödsel 

Ersättningen från föräldra försäkringen i samband med barns födelse utgår 
under samma tid vid enkel- som vid flerbörd. I enlighet härmed föreslås i 

propositionen att siirskild föräldrapenning vid flerbörd skall fördelas med lika 

tid för varje barn. 

I motionen 1572 av herr Palme m. fl. framhåller motionärerna att i det 

socialdemokratiska utbyggnadsprogrammet för föräldraförsäkringen - vilket 

för övrigt helt överensstiimmer med det som utarbetats av den tidigare 

omnämnda särskilda arbetsgruppen - rätten till den särskilda föriildrapen

ningen knutits till varje barn. I enlighet härmed och då motionärerna anser att 

ersättningstiden för den särskilda föriildrapenningen i nuläget bör bestämmas 

till två månader yrkar de att ersättning vid !lerbörd skall utgå under två 

månader för varje barn. 

Utskottet kan inte dela motionärernas uppfattning att man vid två- eller 

flerbörd bör knyta ersättningsrätten till varje barn. Även om olika barn 

givetvis kan ha varierande behov av tillsyn och vård måste det med hänsyn 

till att barns vårdbehov ofta sammanfaller anses rimligt att man inom ramen 

för en allmän föriildraförsäkring bestämmer ersiittningen i samband med 

föräldraledighet till samma belopp oavsett om föräldern vårdar ett barn eller 



SfU 1976177:27 21 

nera barn i samma ålder. Utskottet avstyrker därför bifall till nu berörda 
yrkande (3) i motionen 1572. 

Uppde/11i11ge11 av Nsä1111i11gstide11 

I propositionen föreslås att ensamstående förälder skall disponera hela och 
två föriildrar vardera hiilften av ersättningstiden för den särskilda föräldra
penningen. När två föräldrar gemensamt är berättigade till förmånen skall 
emellertid ena föräldern ha möjlighet att genom en skriftlig anmälan hos 
försäkringskassan avstå från ersättningstid till förmån för den andra föräl
dern. Förlilder som inte har den rättsliga vårdnaden får också möjlighet att 
under vissa förutsättningar uppbära den särskilda föräldrapenningen genom 
att förälder som har vårdnaden om barnet skall kunna inom ramen för 
erslittningstiden om tre månader avstå frän ersättning till förmån for 
exempelvis för(ilder som utövar umgängesriitt med barnet eller för styv
föriilder. 

I motionen 1572 av herr Palme m. n. liksom i den under den allmänna 
motionstiden av samma motioniirer viickta motionen 257 - den sistnämnda 
innehåller liksom motionen 1572 förslag om utbyggnad av föriildraförsäk
ringen i enlighet med de riktlinjer som dragits upp av den tidigare nämnda 
arbetsgruppen för behandling av vissa frågor med anledning av familjestöds
utredningens betänkande om föriildraförsäkring - framhåller motionärerna 
att en formell regel om fördelning av ersättningstiden, som utan vidare kan 
upphiivas, inte är till fyllest om man vill tillgodose kravet på jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Vill man görajämstiilldheten till en realitet krävs en 
strikt lika fördelning av ersättningstiden mellan föräldrarna. Arbetsgruppens 
rapport innehöll - framhåller motionärerna -· förslag om en obligatorisk 
uppdelning av ersiillningstiden, och detta förslag fick en betydande anslut
ning från remissinstanserna, hl. a. alla de större löntagarorganisationerna. 
Yrkandet i motionerna går ut på att ersättningstiden skall delas lika mellan 
föräldrarna och att undantag från denna regel endast skall få ske när det kan 
anses motiverat av särskilda skäl. 

Som framhållits i motionerna bemöttes arbetsgruppens förslag om en 
obligatorisk uppdelning av ersättningstiden positivt av ett nertal remissin
stanser. Andra har emellertid riktat kritik mot en sådan uppdelning med 
hänvisning till att vissa föräldrar därigenom skulle kunna gå miste om sin 
andel av föriildraledigheten. Enligt utskottets mening är det angeläget att 
fäder i större utsträckning än f. n. utnyttjar fdräldraförsäkringens förmåner. 
Samtidigt måste det anses rimligt att elen av fdräldrarna som är bäst skickad 
att vårda barnet också skall kunna göra detta utan risk för att familjen 
diirigcnom går miste om särskild fdräldrapenning for viss tid. Enligt 
utskottets mening kan det inte uteslutas att en regel om obligatorisk 
uppdelning av föräldraledigheten - även om den förses med en dispensbe
stämmelse av den art som föreslås i motionen 1572 - kan komma att få en 
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sådan negativ effekt. En dispensregel kan också, som departementschelen 

framhåller, komma att innebära en onödig och kostsam belastning på 

försäkringskassorna. Med hänsyn till det anförda anser utskottet sig inte böra 

- innan närmare erfarenheter vunnits vid elen praktiska tillämpningen av de 

nya reglerna - medverka till en tvingande regel om uppdelning av ersiitt

ningsticlen. Utskottet anser det emellertid angeliiget att elen i motionerna 

aktualiserade frågan ägnas uppmärksamhet vid elen fortsatta uppföljningen 

av erfarenheterna av föriildraförsäkringens ersättningsregler. I likhet med 

clepartementschefen anser utskottet att man, i samband med att de nya 

reglerna träder i kraft, genom särskilda informationsinsatser bör betona det 

värdefulla i att fäder i ökad utsträckning tar aktiv del i vårdnaden om barnen. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till nu berörda yrkande i 

motionerna 257 och 1572. 

Ö1•ergå11gsbestiimme/serna 

De nya reglerna om särskild föräldrapenning iir avsedda att träda i kraft den 

I januari 1978 och i sin helhet bli tilliimpliga på barn födda är 1978 och senare. 

För barn föclcla under de närmaste åren före ikraftträdandet skall gälla 

siirskilda övergångsregler. Dessa har utformats så att för barn födda under 

åren 1971--1974 föräldrapenning skall utgå under 5 dagar för varje barn. För 

barn födda under åren 1975-1977 blir ersiittningstiden I 0 dagar. 

Herr Palme m. n. anser de i propositionen föreslagna övergångsbestiim

melserna otillriickliga och föreslår i motionen 1572 att dessa utformas så att de 

i hel ledighet omfattar, för barn födda 1971 och 1972 5 dagar, för barn födda 

1973 och 1974 10 dagar, för barn födda 1975 och 1976 20 dagar och för barn 

som fötts eller föds under år 1977 30 dagar. När det gäller barn födda under 

åren 1971-1974 kräver motioniirerna inte någon obligatorisk uppdelning 

mellan föräldrarna av ersiittningstiden. 

Ett bifall till de i motionen föreslagna övergångsbestiimmelserna skulle 

enligt vad utskottet inhämtat medföra betydligt ökade kostnader för 

föräldraförsäkringcn. Med hänsyn härtill och då förslaget i propositionen gör 

det möjligt för alla föräldrar med barn födda 1971-1977 att vara lediga vid 

bl. a. barnens skolstart avstyrker utskottet bifall till yrkandet 6 i motionen 

1572. 

Fortsau utbyggnad av den särskilda .föriildra11enningen m. m. 

I den rapport med principförslag till ett utbyggnadsprogram för föräldra

försäkringen som i maj 1976 avlämnades av den särskilt tillkallade arbets

gruppen (se ovan s. 17) föreslogs att ersiittningstiden för den särskilda 

föräldrapenningen, niir denna var fullt utbyggd, skulle utgöra fem månader. 

Programmet skulle genomföras etappvis under en femårsperiod. Under de 

två första åren skulle införas en ersättningstid motsvarande två femtedelar av 
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den tid som skulle gälla vid fullt genomförande. Diirefter skulle ersiittnings

tiden årligen utsträckas med en femtedel till dess den särskilda föräldrapen

ningen vid femårsperiodens slut var fullt utbyggd. 

I motionen 1572 av herr Palme m . .Il yrkar motionärerna att riksdagen hos 

regeringen begiir rörslag till nästa riksmöte om utbyggnad av föräldraförsiik

ringen i enlighet med arbetsgruppens rapport. Ett bifall till yrkandet innebär 

att den siirskilda föräldrapenningen kommer att omfatta en ersättningstid om 

lem månader redan fr. o. m. den I januari 1982. Ett yrkande av motsvarande 

innebörd återlinns i den av socialdemokraterna under den allmänna motions

tiden viickta motionen 257. 
Kostnaderna för ett genomförande av nämnda förslag har i arbetsgruppens 

rapport beräknats till 600-700 milj. kr. under slutet av femårsperioden och -

P'' liingre sikt - till något över en miljard kr. per år. 

I den regeringsförklaring som lämnades i samband med regeringsskiftet i 

oktober 1976 angavs som riktlinjer för familjepolitiken bl. a. att föräldrapen

ningen skulle utvidgas till att omfatta även ledighet vid skolstart och att 

föriildraförsiikringen under valperioden skulle byggas ut med en rätt till 

ytterligare ledighet motsvarande två månader på heltid. Dessa mål för 

regeringens familjepolitik tillgodoses i icke oväsentlig mån genom den nu 

aktuella propositionen. 

Departementschefen hänvisar i propositionen till att utrednings- och 

utvecklingsarbete f. n. pågår inom flera viktiga områden av familjepolitiken. 

Han pekar bl. a. på barnomsorgsgruppen, på familjestödsutredningen och 

dess arbete med att följa erfarenheterna av föräldraförsäkringens ersättnings

reglcr samt på att frågor om vårdnadsbidrag, utbyggnad av föräldraförsäk

ringen och utvidgad riitt till föräldraledighet från anställning f. n. bereds inom 

regeringskansliet under medverkan av särskilt utsedda företriidare för 

regeringspartierna. 

Av propositionen framgår också att departementschefcn - som ett and1a 

steg i den av regeringen beslutade utbyggnaden av föräldraförsiikringen -

avser att kunna till höstsessionen av nästkommande riksmöte liigga fram ett 

remissbehandlat förslag om fristående rätt till föräldraledighet för småbarns

föriildrar och att han planerar ett förslag till samlad lösning av frågorna om 

vårdnadsbidrag och utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen så att 

denna kan utgå efter förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst. 

Med hänsyn härtill och mot bakgrund av den f. n. hårt anstriingda 

samhällsekonom in li nner utskottet det natur! igt att departementsc hefen inte 

velat i nuläget binda sig för en ytterligare utbyggnad av föräldraförsäkringen. 

Såvitt utskottet kan bedöma innebär uttalandena i propositionen en garanti 

for att regeringen i det kommande reformarbetet kommer att ägna veder

börlig uppmärksamhet åt frågor avseende fortsatt utbyggnad av föräldraför

s~ikringen. Utskottet avstyrker därför bifall till motionerna 257 och 1572 även 

i denna del. 

Vad utskottet nu anfört innebär enligt utskottets mening också ett 
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besvarande av motionen 1573 av herr Werner m. fl. som -utöver yrkande om 
avslag på propositionen utom såvitt avser höjningen av garantinivån för 
föriildrapenning i samband med barns födelse - också innehåller en begiiran 
om att riksdagen skall uttala att utbyggnaden av barnomsorgen och 
genomförandet av sex timmars arbetsdag bör ges högsta prioritet inom 
socialpolitiken. Utskottet avstyrker följaktligen bifall iiven till detta yrkande i 
motionen. 

Ad111inis1ra1irn frdgor 

Fröken Littmarck m. Il. framhåller i motionen 1571 att de nya reglerna om 
särskild föräldrapenning kan komma att medföra betydande administrativa 
svårigheter i första hand för de redan nu arbetstyngda försäkringskassorna. 
Aven på arbetsplatserna kan - menar motioniirerna - elen nya lagstiftningen 
komma att innebära problem och de yrkar diirför att riksdagen hos regeringen 
skall begiira en skyndsam utv~irdering av föräldraförsäkringen i syfte att 

åstadkomma förenklingar i regelsystemet. 
Vid remissbehandlingen av den siirskilt tillkallade arbetsgruppens förslag 

till föräldrapenning har från flera håll uttalats farhågor av den art som 
framförts i motionen 1571. Även enligt utskottets mening är det sannolikt att 
de nya bestämmelserna kommer att medföra problem av såväl administrativ 
och avtalsmässig som organisatorisk art. Utskottet tänker i sammanhanget 
bl. a. på att kvalifikationsreglerna för föräldrapenning i samband med barns 
födelse inte överensstiimmer med dem som kommer att gälla i fråga om den 
särskilda föräldrapenningen och att det fortsättningsvis kommer att finnas tre 
oliktt former av föriildrapenning, för vilka skall gälla sinsemellan diverge
rande och delvis komplicerade regler. 

Departementschefen framhåller i propositionen att framför allt i fråga om 
beriikning av den särskilda föriildrapenningens ersättningsnivå och ersätt
ningstid det inte är möjligt att nu förutse alla de olika fall som kan bli aktuella i 
praktiken och att försäkringskassorna och riksförsäkringsverket kommer att 
ha viktiga uppgifter i fråga om tilliimpningen av de nya bestämmelserna. Med 
hänsyn till att dessa rör nyheter i fråga om såväl beriikning av ersättning som 
rätt till ledighet ligger det enligt departementschefen i sakens natur att de nya 
bestämmelserna efter hand kan behöva justeras med ledning av erfarenhe
terna vid tilliimpningen. Utskottet, som förutsätter att man i det fortsatta 

reformarbetet så långt det är möjligt kommer att söka göra lagstiftningen 
överskådlig och liittillämpad, anser med hänsyn till uttalandena i proposi

tionen någon omedelbar utvärdering av reglerna om föriildraförsäkring i 
enlighet med yrkandet i motionen 157 l inte erforderlig och avstyrker 
följaktligen bifall till motionen. 
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Föräldrapenningens garantinivå 

En förviirvsarbetande förälder. som i samb'and med barns födelse avstår 
från förviirvsarbete, har - som tidigare niimnts - under vissa förutsiittningar 
rätt till ersiittning för sitt inkomstbortfall genom föräldrapenning med lägst 25 
kr. om dagen (den s. k. garantinivån). Om föräldern under 270 dagar före 
barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för denna varit eller bort vara 
försiikrad för en högre sjukpenning än 25 kr., utgår föräldrapenning med 
samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av inkomsten upp till ett 
maximum av 7 ,5 gånger basbeloppet. Har föriildrar gemensamt barn i sin 
vård. är emellertid fadern berättigad till föräldrapenning överstigande 
garantinivån endast under förutsiittning att modern är eller bort vara 
försiikrad för en sjukpenning över den nivån. 

I propositionen föreslås i fråga om såväl föräldrapenning i samband med 
barns födelse som den siirskilda föriildrapenningen att garantinivån höjs från 

25 till 32 kr. per dag. Det nuvarande villkoret för att fader skall ha rätt till 
föriildrapenning i samband med barns födelse med belopp över garantinivån 

skall emellertid kvarstå, och i fråga om hel särskild föräldrapenning gäller 
enligt förslaget att båda föriildrarnas rätt att uppbära högre belopp än 
garantinivån skall vara beroende av att även andra föräldern försäkrats för en 
sjukpenning över den nivån. I syfte att skapa möjligheter för förvärvsarbe

tande föräldrar att nyttja förlildraförsäkringen föreslås emellertid att förälder 
med hemarbetande make under de två första månaderna av ersättningstiden 
för den särskilda föriildrapenningen alltid skall ha riitt att uppbiira högst halv 
siirskild föräldrapenning beräknad på grundval av egen sjukpenninggrun

dande inkomst. Om den hemarbetande föriildern av siirskilda skiil inte har 

möjlighet att sjiilv vårda barnet, skall försäkringskassa - i enlighet med den 
praxis som nu tillämpas i fråga om föriildrapenning i samband med barns 
födelse - kunna medge undantag från huvudregeln. För rätt till särskild 
föräldrapenning skall enligt förslaget inte gälla någon kvalilikationstid 
motsvarande de 270 dagarna vid föriildrapenning i samband med barns 
födelse. 

Herr Palme m. n. yrkar i motionen 1572 - liksom i fråga om den siirskilda 
föräldrapenningen - att garantinivån för föräldrapenning i samband med 
barns födelse höjs till 35 kr. Motioniirerna begiir också lagstiftning av 
innebörd att rätten att uppbära sådan föräldrapenning liksom särskild 
föräldrapenning med belopp överstigande garantinivån knyts till individen. 
Yrkanden av motsvarande innebörd återfinns i motionen 257 av sam.ma 

motioniirer. I sistnämnd<! fråga anför motionärerrn1 att man med en sådan 
utvidgning av ersättningsriitten ger föriilder. som för vård av barn avstår från 
förvärvsarbte. möjlighet att uppbiira tpriildrapenning med högre belopp ~in 
garantinivån även i det fall andra föräldern iir hemarbetande och följaktligen 
inte biirättigad till föräldraförsäkringens garantibelopp. En förutsättning för 
riitten att uppbifra den högre ersättningen bör enligt motioniirerna vara att 
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föriildern under ersiittningstiden faktiskt värdar barnet. 

Utskottet har tidigare i detta betänkande, med hänvisning till det 

samhiillsekonomiska läget, avstyrkt bifall till omedelbar uppräkning av den 

siirskilda föräldrapenningens garantinivå till 35 kr. Av samma skiil avstyrker 

utskottet bifall till motsvarande yrkande i fråga om föräldrapenningen i 

samband med barns födelse. Vad hiircfter angår frågan om föriilders rätt till 

föriildrapenning med belopp över garantinivån vill utskottet inte bestrida att 

en anknytning av denna riitt till individen skulle kunna vara ägnad att 

stimulera fäder att i ökad omfattning utnyttja föriildraförsiikringens förmå

ner. I fråga om den särskilda föräldrapenningen innebiir förslaget i proposi

tionen, som redan nämnts, att man delvis frångår det i fråga om föriildra

penning i samband med barns födelse giillandc kravet på att båda föriildrarna 

skall ha sjukpenninggrundande inkomst över garantinivån för att fadern skall 

vara berättigad till föräldrapenning över denna nivå. 

Enligt utskottets mening iir förslaget i propositionen så till vida mera 

tillfredsställande än det i motionerna framstiillda som att det förra i större 

utsträckning än det senare iir ägnat att stimulera till förvärvsarbete jiimsides 

med att föräldrar tar vård om barnen. Utskottet anser sig med hiinsyn hiirtill 

böra avstyrka bifall till nu berörda yrkande i motionerna 257 och 1572. 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

Som frnmgår av den inledningsvis Himnadc redogörelsen har föriildcr, 

som för tillfällig vård av barn avstår från förvärvsarbete. rätt till föriildrapen

ning under visst antal dagar per år. Föriildrapenning utgår bl. a. vid sjukdom 

hos barnet, besök i barnhälsovård och förskoleverksamhet samt då fadern 

stannar hemma för att ta hand om barn vid annat barns födelse i familjen. 

Riitten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn upphör i och med att 

barnet fyllt tio år. 

I propositionen föreslås den ändringen av giillande bestiimmclser att 

föräldrapenning skall kunna utgå till fadern iiv.en vid första barnets födelse. 

Departementschefen framhåller i propositionen att förslaget i avvaktan på 

familjestödsutredningens nästa betänkande bör anses som en provisorisk 

lösning. 

Fru Hörnlund och fru I låvik har i den under den allmiinna motionstiden 

viickta motionen 348 yrkat att föriildrapenning till fadern skall Otgå även vid 

första barnets födelse. Detta yrkande iir-som framgår av vad utskottet redan 

anfört - tillgodosett i· propositionen. Utskottet. som förutsätter att departe

mentschefens uttalande inte skall tolkas så att framtida reformförslag 

kommer att innebiira någon försiimring av förstagångsfädernas rätt till 

föriildrapcnning för tillfällig vård av barn. avstyrker diirför bifall till motionen 

348. 
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I två motioner, väckta under den allmiinna motionstiden, har framställts 
yrkanden om utvidgning i olika hiinseenden av rätten till ersiittning vid 

tillfällig vård av barn. I motionen 61 av herr Werner m. n. begärs sålunda en 
förlängning av ersättningstiden till 20 dagar. I vissa fall - när barnen iir sjuka 

länge och måste vistas på sjukhus samt föräldrars närvaro bedöms som 

viirdefull för vården av barnet - bör enligt motionärerna ersättning kunna 

utgå utan någon tidsgräns. För besök i förskolan bör - menar motioniirerna -

ersättning kunna utgå utöver och oberoende av de i motionen föreslagna 20 

dagarna och ersättningen utökas till två dagar per halvår för vart och ett av 

barnen i familjen. Motionärerna anser vidare åldersgränsen 10 år alltför lågt 

satt och yrkar att denna höjs till 14 år. Vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd 
hos barnet, såsom astmatiska besviir och cystisk fibros. bör ersättningsriitten 

gälla utan någon åldersgriins. Motionärerna begär slutligen också utredning 

och förslag i syfte att klarlägga behovet av en differentiering av antalet 

ersättningsdagar med rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn samt 

ett riksdagsuttalande av innebörd lltt möjligheter snarast skapas för att täcka 

inkomstbortfall i samband med barns eller ordinarie vårdares sjukdom utan 

annan begränsning iin den som gäller i fråga om försäkrads rätt till 

sjukpenning. 
Frågan om åldersgränsen tas också upp i motionen 350 av fru Johansson i 

Tidaholm och fröken Öhrsvik. Motionärerna anser att även barn som fyllt 10 

år i vissa fall - motioniirerna niimner intektionstoppar och barnsjukdomar -

kan behöva vård av föriilder och begär diirför en utviirdering av den 

nuvarande åldersgriinsen vid vård av sjukt barn. 

Med anledning av yrkandena i motionen 61 om en utvidgning av bl. a. 

ersiittningstiden för föräldrapenning för tillfällig vård av barn vill utskottet 

erinra om att riksdagen så sent som förra året genomförde avsevärda 
fOrbiittringar av föräldraförsiikringen genom utökning och differentieri_ng av 
antaletersiittningsdagar fördenna föriildrapenningoch en betydande ut vidg
ning av dess tillHmplighetsområde. Även den nu aktuella propositionen 
innebär härvidlag en förbättring genom att föräldrapenning för tillfällig vård 

av barn i fortsiittningen skall kunna utgå till fader redan i samband med första 
barnets födelse. Mot bakgrund hiirav och med hiinsyn till den utvärdering av 
erfarenheterna av föräldraförsiikringen som f. n. pågår inom familjestödsut

redningen är utskottet inte berett tillstyrka den i motionen begärda utvidg

ningen av ersiittningstiden. Vad särskilt angår den i motionen aktualiserade 

frågan om kompensationsnivån vill utskottet erinra om att föriildrapenning 

för tillfällig vård av barn utgår redan fr. o. m. den första frånvarodagen och att 

förmånen i övrigt är underkastad samma bestämmelser- som gäller för 

sjukpenning vid egen sjukdom. Detta betyder bl. a. att föriildrapenning för 

tillfällig vård av barn - inom ramen för ersiittningstiden - till beloppet alltid 

motsvarar förälderns sjukpenning. 

Vad härefter angår frågan om åldersgränsen är utskottet av skiil som redan 

anförts inte berett medverka till omedelbar lagstiftning om en höjning av den 
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nuvarande tioårsgriinsen. 
I fråga om denna åldersgräns vill utskottet i övrigt framhålla följande. 

Behovet av ersättning för tillsyn och vård av barn varierar givetvis högst 

avseviirt beroende på såväl barnen som på den aktuella vårdsituationen. Att 

man i samband med föräldraförsäkringsreformen 1973 vid valet av en 

åldersgriins, som inom ramen för en allmän försäkring skulle vara generellt 

tilliimplig i fråga om riitten till ersättning för vård av sjukt barn, iakttog viss 

försiktighet finner utskottet naturligt, inte minst med hänsyn till att 

föriildraförsiikringen vid dess införande var en principiell nyhet för 

Sverige. 
Enligt utskottets mening torde barnens behov av personlig tillsyn och vård 

i normalfallen minska i samband med att de passerar grundskolans lågsta

dium. dvs. i allmänhet tio års ålder. Som motionärerna framhållit finns det 

givetvis situationer då det kan föreligga ett verkligt vårelbehov även efter det 

barnet uppnått denna åldersgräns. Utskottet vill erinra om att enligt K Cirk. 

1970:388 omtryckt 1974: 1018 om tjänstledighet med C-avdrag m. m. i statlig 

tjänst förälder i allmänhet är berättigad till partiell tjänstledighet med C

avdrag för barntillsyn till dess barnet uppnår tolv års ålder. 

Även om enligt utskottets mening vissa skäl talar för en höjning av 

åldersgriinsen för tillfällig vård av barn, är utskottet inte berett att f. n. ta 

närmare stiillning till frågor om en uppräkning eller en ut värdering av den nu 

gällande tioårsgränsen. En fortsatt utbyggnad av föriildraförsiikringen utgör 

en viktig del av regeringens reformpolitik, och frågan om en höjning av 
åldersgriinsen bör enligt utskottets mening tas upp till prövning vid 
utformningen av det fortsatta utbyggnadsprogrammet. 

På grund av det anförda och då - som tidigare niimnts -en utvärdering av 
erfarenheterna av föriildraförsäkringen f. n. pågår inom familjestödsutred
ningen avstyrker u'tskottet bifall till motionen 61 iiven i nu nämnda delar och 

till motionen 350. 

För rätt till föräldrapenning för tillfallig vård av barn krävs att den 
försiikrade tvingats avstå från förviirvsarbete. Föriildrapenning utgår alltså 

inte för ledig dag. Däremot utgår föräldrapenning - i motsats till sjukpenning 

- från första sjukdomsdagen. 
Fru Nilsson i Sunne m. Il. anser att besti\mmelserna om föriildrapenning 

för deltidsarbetande som arbetar varannan dag ger ett otillfredsstiillande 

resultat. eftersom dessa får en ersättning per dag mntsvarandc hiilti:en av en 

heltidsarbctande och dessutom endast varannan dag. Xr föriildern själv sjuk 

utgår Lt:iremot i regel ersiittning för varje dag. ~1otioniirerna anser att 

crsiittning hör utgå med samma belopp oavsett om bortovaron frän arbetet 

beror pä föriilderns egen eller barnets sjukdom och begiir diirför författnings

iindring av nu angiven innebörd. 

Ett motionsyrkande av samma innehåll prövades av riksdagen förra året i 
samband med behandlingen av pmpositionen 1975176: 133 om utbyggnad av 
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föräldraförsiikringen m. m. Utskottet hiinvisade i samband därmed (Sfl.J 
1975176:30) till alt inom riksförsäkringsverket pågick en översyn av reglerna 
om sjukpenning i syfte att få till stånd en förbättring av de ogynnsamma 
effekter som kunde uppstå för delårs- och deltidsarbetande. bl. a. genom att 
sjukpenningen kompenserade inkomst bortfall motsvarande en trehundrn
sextiofemtedel av årsinkomsten. Till den del den påtalade underkompensa
tionen från föräldraförsäkringen hänförde sig till detta förhållande kunde 
enligt utskottets mening yrkandet i motionen komma att bli tillgodosett. 
Utskottet ansåg däremot, med hänsyn till alt föräldrapenning utgår .redan 
fr. o. m. första sjukdagen, inte att det fanns skäl alt kompensera den 
försäkrade för dagar då vederbörande ändå hade möjlighet att vårda barnet. 

Utskottet avstyrkte därför bifall till motionen, och riksdagen följde utskottets 

hemställan. 
Enligt utskottets mening saknar riksdagen anledning att nu inta en annan 

ståndpunkt än förra året. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionen 

1084. 

Adoptiv- och fosterföräldrars rätt till föräldrapenning 

Adoptivföräldrar har från den dag då de fått barnet i sin vård rätt till 
föriildrapenning under sammanlagt 210 dagar om barnet inte har fyllt sju år. 
Har barnet fyllt sju men inte tio år utgår föräldrapenning under 45 dagar 
förutsatt att båda föräldrarna eller ensamstående förälder under minst 270 
dagar före den tidpunkt då de fick barnet i sin vård hade varit eller bort vara 
försiikrade för en sjukpenning överstigande garantinivån. I övriga fall har de 
rätt till ersättning under 20 dagar om barnet inte har fyllt tio år. Bestämmel
serna för föriildrapenning i samband med barns födelse äger i övrigt 
motsvarande tilliimpning på den föräldrapenning som utgår för adoptivbarn. 
Tidpunkten då adoptivföräldrarna tar barnet i sin vård jämställs diirvid med 
tidpunkten för barnets födelse. För fosterföräldrar som mottar barn i avsikt att 
adoptera del gäller samma regler som för adoptivföräldrar. 

Adoptivföriildrar skall enligt förslaget i propositionen ha samma rätt till 
särskild föräldrapenning som andra föräldrar. Vid i övrigt oförändrade regler 
skulle ett införande av den särskilda föräldrapenningen komma alt medföra 
att i fråga om föräldrapenning till adoptivföräldrar skulle komma alt gälla tre 
olika åldersgriinser, en vid sju år då rätten till I 80 dagars föräldrapenning vid 

barnets ankomst till familjen upphörde, en vid åtta år då rätten till särskild 
föräldrapenning upphörde och en vid tio år då rätten till 45, alternativt 20 
dagars föräldrapenning skulle upphöra. 

I syfte att undvika särskilda bestämmelser beträffande föräldrapenning i 
samband med adoptivbarns ankomst till familjen föreslås i propositionen att 
åldersgränsen sju höjs till åtta år. 

Mot delta förslag som inncbiir en förbiittring av rätten till föräldrapenning 
för adoptivbarn har utskottet inte funnit anledning till erinran. 
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I den under den allmiinna motionstiden av herr Werner m. n. viickta 
motionen 61 yrkas att rätten till föräldrapenning i samband med adoptiv-och 
fosterbarns ankomst till familjen skall gälla till dess barnet fyllt 14 år. 

Utskottet är av skäl som redovisats ovan under avsnittet Föräldrapenning 
för tillfällig vård av barn inte berett att föreslå en generell uppräkning av den i 
motionen aktualiserade åldersgränsen för adoptiv- och fosterbarn och 
avstyrker därför bifall till motionen i denna del. 

Föräldrapenning för sammanboende i vissa fall 

Enligt 20 kap. 2 ~lagen om allmän försäkring skall vid tillämpning av 4 kap. 
AFL med föriilder likställas den med vilken förälder är eller varit gift eller har 
eller har haft barn. Bestämmelsen innebär att exempelvis en kvinna som 
sammanbor med en man inte kan få föräldrapenning för vård av dennes barn 
om hon inte är eller varit gift och inte har eller har haft barn med 
honom. 

Fru Håvik och fru Hörnlund framhåller i motionen 1570 att man och 
kvinna, som lever under äktenskapsliknande förhållanden och har gemen
samt hushåll, i fråga om rätt till statliga bostadsbidrag till barnfamiljer 
jämställs med makar. Enligt motionärernas mening bör, i överensstämmelse 
med dessa regler, för sammanboende där den ena parten har barn skapas en 
möjlighet att få del av de riittigheter som föräldra försäkringen ger biologiska 
föräldrar eller styvföräldrar. Motioniirerna yrkar att riksdagen beslutar anta 
en bestämmelse av sådant innehåll. 

Utskottet finner de i motionen framförda synpunkterna värda beaktande 
men är för sin del inte berett att tillstyrka omedelbar lagstiftning i ämnet. 
Enligt utskottets mening bör frågan hur en besUimmelse av angiven innebörd 
skall närmare utformas lämpligen prövas av familjestödsutredningen i 
samband med dess uppföljning av erfarenheterna av föräldraförsäkringen. 
Utskottet tillstyrker därför att motionen överlämnas till denna utredning för 
beaktande. Härigenom anser utskottet sig ha tillgodosett yrkandet i motio
nen. 

Anslagsfrågan m. m. 

Kostnaderna för de föreslagna förbättringarna av föräldraförsiikringen kan 
enligt propositionen beriiknas till ca 500 milj. kr. för helt år när de nya reglerna 
fått fullt kostnadsgenomslag. För budgetåret 1977 /78 beriiknas kostnadsök
ningen till ca 150 milj. kr. Av dessa kostnader faller enligt giillande 
finansieringsregler 15 % på staten medan återstående 85 96 bekostas av 
gällande socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen inkl. föräldraförsäk

ringen. Kostnadsökningen för staten budgetåret 1977178 uppgår således till 
ca 25 milj. kr. 
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Förslag betriiffande avgiftsnivån för år l 978 har lagts fram i prop. 1976/ 
77:116. 

I propositionen 1976177:100 har. som framgår av inledningen till detta 
betänkande. regeringen föreslagit riksdagen att till Bidrag till sjukförsäk
ringen för föräldraförsiikringcn för budgetåret l 977 /78 anvisa ett förslagsan
slag av 270 milj. kr. 

I motionen 257, viickt under den allmänna motionstiden av herr Palme 
m. fl., har framstiillts ett yrkande om viss höjning av socialförsäkringsav
giften till sjukförsiikringen. Därefter har socialdemokraterna i en motion 
1569, viickt av herr Aspling m. n. i anslutning till propositionen 1976/77:1 !6 
om ändrade ersättningsregler inom sjukförsiikringen m. m .. yrkat höjning av 
nämnda avgift från i propositionen föreslagna 9,60 till 9,65 %. Detta yrkande 
har tillkommit med anledning av den av socialdemokraterna i motionen 1572 
begärda utbyggnaden av föräldrafcirsiikringen. Vid angivna förhållanden får 
enligt utskottets mening höjningsyrkandet i motionen 257 numera anses ha 
förfallit. Motionen 1569 behandlas av socialförsäkringsutskottet i dess 
betiinkande 1976/77:28. 

Motionen 257 av herr Palme m. n. innehåller också en begäran om ökad 
medelsanvisning under anslaget Bidrag till sjukförsäkringen för föriildraför
säkringen. Motionärerna vill att anslaget skall räknas upp med 25 milj. kr. i 
förhållande till de 270 milj. kr. som föreslås i propositionen I 976/77: 100. 

Utskottet har på samtliga punkter avstyrkt bifall till de yrkanden om 
utbyggnad av föräldraförsiikringen som framförts i motionerna 257 och 1572. 
Utskottet avstyrker i enlighet hHrmed också bifall till anslagsyrkandet i 
förstniimnda motion. Kostnadsökningen för staten budgetåret 1977 /78, 
avseende den utbyggda föriildraförsäkringen och av regeringen beräknad till 
ca 25 milj. kr. bör enligt utskottets mening inte medföra någon uppräkning av 
anslaget till föräldraförsiikringen i budgetpropositionen. 

Mot de delar av propositionen som utskottet inte tagit upp till särskild 
behandling har utskottet inte funnit anledning till erinran. Utskottet har inte 
heller något att invända mot förslaget till författningstext men vill i 
sammanhanget gärna ånyo understryka angelägenheten av att man i det 
fortsatta reformarbetet söker åstadkomma enkla och överskådliga regler. 

Avslutningsvis vill utskottet erinra om att regeringen i prop. 1976/77:90, 
hänvisad till socialutskottet. lagt fram förslag till ny scmesterlag m. m. Den 
nya lagen skall enligt förslaget triida i kraft den 1januari1978.1 propositionen 
har angivits den principiella uppfattningen att ledighet som beriittigar till 

föriildrapenning bör grunda riitt till semester. Utskottet hänvisar i denna fråga 
till vad socialutskottet anför i sitt betänkande 1976177:32. 
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Hem'itällan 

Utskottet hemställer 
att riksdagen 

32 

I. beträffande yrkande om al'slag pd propositionl'n 19 76I77:117 

1110111 såvitt a\'ser garantinil'ån jiir .fiiriildrape1111i11g i samband 

med barns .födelse avslår motionen 1976/77: 1573, yrkandet I, 

2. beträffande adoptil:/ikiilders rärr tillföräldrapenning ( åldersgrän

sen) avslår motionen 1976/77:61, yrkandet I i motsvarande 

del. 
3. beträffande föräldrapenning i samband med barnsfödelse m. m. 

avslår motionerna 1976/77:257, yrkandet 2 i motsvarande del 
och 1976177:1572, yrkandena I och 2, sistniimnda yrkande 
i motsvarande del, 

4. betriiffande fiiräldrapenning .för til(fäl/ig vård av barn avslår 
motionerna 1976/77:61, yrkandet I i motsvarande del och 1976/ 
77:348, 

5. beträffande särskild föräldrapenning avslår motionerna 1976/ 

T/:257, yrkandet 2 i motsvarande del och 1976177:1572, yrkan
dena 2--6, förstniimnda yrkande i motsvarande del, 

6. beträffande författningsförslagen antar de i propositionen 
1976177: 117 framlagda förslagen till 
a. lag om ändring i lagen (! 962:381 J om allmän försäkring, 
b. lag om iindring i lagen ( 1976:280) om rätt till föräldraledig

het. 
7. betrliffande .törrsal/ urbyggnad ar .fiirä/drqförsiikringe11 m. m. 

avslår motionerna 1976177:257, yrkandet I, 1976177: 1572, 
yrkandet 7 och 1976/77:1573. yrkandet 2. 

8. beträffande utvärdering avförä/t!rafbrsäkringen avslår motionen 
1976177:1571, 

9. beträffande utredning och förslag om d(f(eremiering m· ersd11-

11ini:stide11 för .föräldrapenning för ril(/äll~" 1•ård av barn m. m. 

avslår motionen 1976/77:61, yrkandena 2, 3 och 4, 
10. beträffande 111Värdering a1· nuvarande åldersgräns förfiiräldra-

11enning för ri/l!ällig vård ai· barn avslår motionen 1976/ 
77:350, 

11. beträffande .fiiräldrapenning .för delridsarberande avslår motio
nen 1976/77:1084. 

12. beträffande j(iräldrapcnning fiir sammanboende i vissa fall med 
anledning av motionen 1976177:1570 hos regeringen beg~ir 

att motionen överWmnas till familjcstödsutredningen för be

aktande. 

13. beträffande .finansieringen med bifall till regeringens i proposi
tionen 1976/77: 100 under punkten C 3 framlagda förslag och 
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med avslag på motionen 1976177:257, yrkandena 3 och 4, 

till Bidra?. ri/I sjukjörsäkri11genförfiirä/draJbrsäkri11ge11 för bud

getåret 1977178 anvisar ett förslagsanslag av 270 000 000 kr. 

Stockholm den 4 maj 1977 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

SVEN ASPLING 

Närvarande: herrar Aspling (s), Ringaby (m), Karlsson i Ronneby (s), fru 
Håvik (s), fröken Pehrsson (c), herrar Marcusson (s), Andersson i Nybro (cl. 
Lindström (s), Andersson i Edsbro (c), Hörnlund* le), Nilsson i Norrköping 
(s), fröken Engman (s), fru Andersson i Täby (c), fru Hedvall (m) och herr 
Gahrton (fp). 

*Ej nHrvarandc vid betänkandets justering. 

Reservation 

Herrar Aspling, Karlsson i Ronneby, fru Håvik, herrar Marcusson, Lind

ström, Nilsson i Norrköping och fröken Engman (alla s). 

Reservanterna anser 

dels att utskottets yttrande bort ha följande lydelse: 

Genom beslut --- (=majoriteten s. 16-s. 17) --- sådant utbyggnads

program. 

Utskottet vill framhålla att ökade insatser för att förbättra barnens levnads

och uppväxtvillkor bör stå i centrum för det politiska arbetet. Det är i första 

hand barnens behov som därvid skall påverka inriktningen av familjepoliti

ken. Stora och betydelsefulla sådana insatser har redan gjorts bl. a. genom 

föräldraförsäkringsreformen 1973 och den fortsatta utbyggnaden av denna 

fcirsäkring åren 1974 och 1976 liksom genom beslutet 1973 om allmän 

förskola och genom det år 1976 beslutade utbyggnadsprogrammet för 

barnomsorgen. Ännu återstår emellertid mycket ogjort. Enligt en undersök

ning som under våren 1976 gjordes av den arbetsgrupp som då föreslog en 

omfattande utbyggnad av föriildrafcirsäkringen är närmare 80 '',. av alla 

föriildrar med barn i förskoleåldern förvärvsarbetande på heltid eller deltid. 

Mot bakgrund härav måste det enligt utskottets mening anses angeläget att 

regeringen snarast möjligt fullföljer de av denna arbetsgrupp redan uppdragna 

riktlinjerna för ett utbyggnadsprogram som ger föräldrarna mer tid för 

3 Riksdagen 1976177. Il sam/. Nr 27 
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samvaro med barnen. Diirigenom skulle riksdagen ges möjlighet att ta 

ställning till ett reformförslag som skapar nya dimensioner åt en aktiv och 
framåtsyfiande familjepolitik med tillgodoseende av kraven på ett barnvän
ligt samhälle och en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Det av arbetsgruppen framlagda förslaget skulle -· såvitt utskottet kan 
bedöma-· ha varit väl ägnat att ligga till grund för en helhctslösning av denna 
viktiga familjepolitiska fråga. Denna uppfattning delades uppenbarligen av 
det helt övervägande antalet remissinstanser som yttrat sig över arbetsgrup
pens rapport. förslaget tillstyrktes uttryckligen av bl. a. de tre största 
löntagarorganisationerna. socialstyrelsen. Kommunförbundet och Lands
tingsförbundet. Med hänsyn härtill är det enligt utskottets mening beklagligt 
att regeringen i sin proposition ansett sig böra i flera betydelsefulla avseend.en 
frångå arbetsgruppens förslag. Utskottet tänker då särskilt på att proposi
tionen inte innehåller några konkreta förslag till föräldraförsäkringens 
fortsatta utbyggnad. att den föreslagna särskilda föräldrapenningen inte ger 
full ersiittning för inkomstbortfall och på att den nuvarande ersättningstiden 
för förHldrapenning i samband med barns födelse i propositionen förkortats 
med en månad. I propositionen återfinns inte heller arbetsgruppens mycket 
viktiga förslag med garantier fören lika fördelning mellan föräldrarna av tiden 

för den särskilda föriildrapenningen. Även i andra hänseenden - som 
utskottet kommer att niirmare beröra i det följande - kan enligt utskottets 
mening betydande inviindningar riktas mot regeringens förslag. 

I motionen 1573 av herr Werner m. Il. har yrkats avslag på propositionen i 
vad den innehåller förslag om annat än höjning av garantinivån för 
mr1ildrapenning i S•tmband med barns fi.)dclsc från 25 till 32 kr. Eftersom 

utskottet i princip biträder förslaget om en utbyggnad av föriildraförsäkringen. 
avstyrker utskottet bifall till detta yrkande. 

Utskottet kommer i det följande huvudsakligen att uppehålla sig vid de 
fyra motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet ·be
handlar också fem motioner från den allmänna motionstiden i år. I samband 
med motionsbehandlingen kommer utskottet också att mera utförligt pre
sentera de olika förslagen i propositionen och med anledning av motionerna 

257 och 1572 av herr Palme m. fl. därvid framlägga de ändringsförslag som 
är nödvändiga för att en första utbyggnadsetapp skall stämma bättre överens 
med den förut nämnda arbetsgruppens principförslag om föräldraförsäkring
ens utbyggnad. 

Den särskilda föräldrapenningen 

[i:\iillllillgS!id Oth l'l'Siil/11i11gs11irå 

Enligt gällande - - - (= majoriteten s. 18-s. 19) - - - faktiska inkomst
bortfallet. 

Den förut niimnda arbetsgruppen föreslog att nuvarande förmåner inom 
föriildraförsiikringen skulle bibehållas oförändrade men att de. etappvis under 
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en femårsperiod, skulle byggas ut med ytterligare fem månaders för1ildrale
dighet genom foräldraförsäkringen. Detta förslag vann -som tidigare nämnts 
-· betydande anslutning från remissinstanserna. 

I propositionen föreslås att. föräldrapenning skall kunna uppbäras under 
sammanlagt nio i stiillet för nuvarande sju månader. Av de nio månaderna 
avser emellertid tre särskild föriildrapenning fram t. o. m. barnets första 
skolår. Ersiittningstiden för föriildrapenning i samband med barns födelse har 
alltså i propositionen minskats från sju till sex månader. 

Familjestödsutredningen, vars betänkande Familjestöd <SOU 1972:34) låg 
till grund för 1973 års föräldraförsäkringsreform, föreslog att ersättningstiden 
för föriildrapenning i samband med barns födelse skulle omfatta åtta månader 
och motiverade detta bl. a. med att en kvinna, som utnyttjade sin r1itt 
till ersättning redan två månader före nedkomsten skulle - med den er
s1ittningstid om sex månader som då giillde - komma att stå utan sjuk
penning redan niir barnet· var bara fyra månader gammalt. Liknande tan
kegångar låg bakom riksdagens beslut år 1974 att förlänga ersättningstiden 
från sex till sju månader .. I likhet med motionärerna anser utskottet att 
nuvarande förmåner inom föriildraförsäkringen bör bibehållas oföränd
raclc. Som framhålls av motionärerna är det inte rimligt att - såsom föreslås 
i propositionen - införa regler som tvingar till utnyttjande av en redan 

befintlig förmån i föräldraförsäkringen för att man skall få del av den 
nya siirskilda föräldrapenningen. Utskottet tillstyrker således yrkandet 
i motionen om att föriildraförsiikringens nuvarande ersiittningstid på sju 
månader i samband med barns födelse behålls och att ersiittningstiden 
för den särskilda föräldrapenningen i en första utbyggnadsetapp skall avse 
två månader. Samtidigt anser utskottet - som kommer att framgå av 

det följande - att man redan nu bör fastlägga ett femårigt utbyggnadsprogram 
för den särskilda föräldrapenningen så att den redan den I januari 1982 
omfattar en ersättningstid på fem månader. dvs. tillsammans med föräl
drapenningen vid barns födelse en ersättningstid på totalt 12 månader. 

Av den i propositionen föreslagna ersättningstiden för siirskild föriildrapen
ning om tre månader motsvarar. som redan nämnts, den första månaden en 
redan nu existerande förmån. Inte heller den tredje månaden kan anses 
utgöra någon reell förlängning av ersiittningstiden. eftersom föräldrapenning 
under denna månad aldrig skall kunna utgå med högre belopp än garantini
vån. Genom en sådan regel fråntar man enligt utskottets mening förvärvs
arbetande förälder den reella möjligheten att utnyttja förmånen. Utskottet 
anser det angeläget att man inte mot verkar syftet med den s1irskilda 
för1ildrapenningen genom en sådan från flera synpunkter klart otillfredss@
lande begränsningsregel. Utskottet anser sig därför böra tillstyrka även det 
yrkande i motionen av herr Palme m. fl. som går ut på att särskild 
för1ildrapenning under hela ersättningstiden i första hand skall ber1iknas med 
utgångspunkt i förälderns sjukpenninggrundande inkomst. Enbart om sådan 
inkomst saknas eller om inkomsten understiger garantinivån får således 
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föräldrapenningen begriinsas till belopp motsvarande denna nivå. 
Vad siirskilt angår frågan om kompensationsgraden vill utskottet erinra om 

att den nuvarande garantinivån om 25 kr. fa~tställdes i samband med att 
föriildraförsäkringen infördes den I januari 1974. För att garantinivån i dag 
skall kunna behålla sitt ursprungliga realvärde från 1974 måste den enligt vad 
utskottet inhiimtat höjas från 25 kr. till mellan 34 och 35 kr. Den i motionen 
1572 föreslagna uppriikningen kan således enligt utskottets mening anses väl 
avvägd. Utskottet tillstyrker därför bifall även till detta yrkande i motio
nen. 

IJm siirskilda ./'iirii/dra1w1111i11ge11 ric/.flerbam.~/(idsc/ 

Ersiittningen från - - - (=majoritetens. 20) -·--·varje barn. 
Enligt utskottets mening bör rlitten till den särskilda föräldrapenningen 

knytas till varje barn. Aven vid Oerhörd är det rimligt att varje barn i familjen 
medför riitt till en i tid angiven föräldraledighet med föriildrapenning. 
Utskottet kan således inte acceptera den i propositionen framförda uppfatt
ningen att ersättningstiden vid 11erbörd bör vara densamma som för ett barn. 
Utskottet tillstyrker följaktligen bifall till motionen 1572 i denna del. 

Uppde/11i11ge11 m· ersii1111i11gs1icle11 

I propositionen - - - - ( = majoriteten s. 21) -· -· -· - särskilda skäl. 

Som framhållits i motionerna bemöttes arbetsgruppens förslag om en 
obligatorisk uppdelning av erslittningstiden mycket positivt av ett flertal 
rernissinstanser. däribland alla de stora löntagarorganisationerna. Ett av de 
allra väsentligaste syftena med föräldraförsäkringen, när den genomfördes, 
var att försöka stimulera fäderna att i ökad omfattning ta del i vården av 
barnen. De erfarenheter man hittills har av försiikringen ger vid handen att 
detta syfte ännu iir långt ifrån tillgodosett. Andelen män som avstår från 
förviirvsarbete för att vårda barn iir alltjämt mycket låg. 
~cd hänsyn hiirtill och till att ett betydande antal tungt vägande 

remissinstanser haft en positiv instiillning till en obligatorisk uppdelning av 
ersättningstiden mellan föräldrarna finner utskottet det anmärkningsvärt att 
regeringen inte ansett sig kunna acceptera arbetsgruppens förslag på denna 

punkt. Propositionen innehåller visserligen en formell regel om att ersätt
ningstiden skall fördelas lika mellan föräldrarna men dessa skall efter en 
enkel anmälan till försiikringskassan kunna - utan att ange några skäl -
automatiskt upphiiva denna regel. Kombinationen av propositionens förslag 
an det enbart genom en anmälan till försäkringskassan skall vara möjligt att 
avstå från riittigheten att vara ledig för samvaro med barnen,a11 det under den 
ena månaden av förHlclralOrsäkringen oavsett inkomstbortfall bara skall utgå 
en ers~ittning på 32 kr. per dag och all en förvärvsarbetande man med 
hemmaarbetande hustru inte skall kunna utnyttja ledigheten med belopp 
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motsvarande sin sjukpenning leder enligt utskottets mening till att re
formen från jämställdhetssynpunkt kan bli utan viirde. Vill man skapa 
ökade möjligheter för föriildrar att på jiimlika villkor delta i arbetsliv 
och vård av barn torde en tvingande regel om fördelning av ersättnings
tiden mellan föräldrarna vara en nödvändighet. Enligt utskottets mening 
skulle det vara till stor skada för jämstiilldhetssträvandena om man inte 
genomför en strikt lika fördelning av ersiittningstiden mellan föriildrarna 
vid föräldraförsäkringens utbyggnad till en förmån som strikker sig upp 
t. o. m. barnets första skolår. Utskottet tillstyrker med det anförda bifall 
till nu berörda yrkande i motionerna 257 och 1572. 

Öve1;~d 11gsbes tä 111 melsema 

De nya-·-· - (=majoriteten s. 22) - -· - av ersättningstiden. 
Utskottet delar motionärernas uppfattning. De avseviirda förbiittringar av 

föräldraförsäkringens förmåner som föreslagits i motionerna 257 och 1572 av 
herr Palme m. Il. och som tillstyrkts av utskottet gör det enligt utskollets 
mening motiverat alt man i samband med övergången till den nya 
lagstiftningen infor någorlunda generösa övergångsbestämmelser så att alla 
föräldrar med barn födda 1971 eller senare får riitt till föräldraledighet. Enligt 
utskottets mening är förslaget i motionen 1572 väl avviigl och utskottet 
tillstyrker därför bifall till nu niimnda yrkande i motionen. 

Fortsall utbyggnad m· den särskilda .fiiräldrape1111i11gc11 111. 111. 

I den - - - ( = majoriteten s. 22-s. 23) - - - motionen 257. 

Som utskottet tidigare framhållit bemöttes den särskilda arbetsgruppens 
förslag om utbyggnad av föriildraförsiikringen i huvudsak mycket positivt av 
remissinstanscrna. Arbetsgruppens rapport innehöll som tidigare nämnts ett 
konkret förslag till en etappvis genomförd utbyggnad av den siirskilda 
föräldrapenningen fram till den 1 januari 1982 då förmånen skulle omfatla 
rätt till ersiittning under fem månader med heltidsledighet. 

Förslaget i propositionen innebär däremot i realiteten ingenting annat iin en 
förlängning av elen nuvarande ersättningsticlen med en månad. Den andra 
månaden torde man i praktiken enligt utskottets mening kunna i huvudsak 
bortse från. eftersom försäkringen under denna månad inte är avsedd att 
ersätta förviirvsarbetancle föriildrars inkomstbortfall. 

Utskottet anser det angeliiget att riksdagen i ett sammanhang tar stiillning 
till det utbyggnaclsprogram for föriilclraförsiikringen som lagts fram av 
arbetsgruppen. Detta program måste som utskottet tidigare framhållit vid en 
jiimförelse med förslagen i propositionen-· med dess vaga, delvis motsiigel

sefulla uttalanden om den framtida reformpolitiken-· anses vara förenat med 
uppenbara fördelar. Utskottet anser sig därför böra bitriida iiven nu berörda 
yrkande i motionerna 257 och 1577. 
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Vad utskottet --- (:::::majoriteten s. 23-s. 24) --- till motionen. 

föräldrapenningens garantinivå 

En förvärvsarbetande - - - (::::: majoriteten s. 25-s. 26) - - - vårdar barnet. 

Utskottet har tidigare i detta betänkande tillstyrkt att garantinivån för elen 
siirskilda föriildrapenningen höjs från 25 till 35 kr. I enlighet härmed 
tillstyrker utskottet också förslaget i motionerna 257 och 1572 av herr Palme 

m. Il. om en motsvarande höjning av garantinivån får föräldrapenning i 
samband med barns födelse. Vad härefter angår frågan om föriilders rätt till 
föriildrapenning med belopp över garantinivån torde det enligt utskottets 
mening inte kunna bestridas att en anknytning av denna rätt till individen är 
ägnad att i viisentlig mån stimulera fader att i ökad omfattning ta del i v<'trden 

av barnen. Eftersom detta enligt utskottets mening måste vara ett viktigt mål 
fören aktiv familjepolitik anser utskottet sig böra bitr1ida även detta yrkande 1 

motionerna. Därigenom ges en förvärvsarbetande make rätt att utnyttja 
föräldraförsäkringen med för1ildrapenning över garantinivån iiven i det fall 
den andre föräldern är hemarbetande och för samma tid inte uppbär 
föräldraförsiikringens garantibelopp. En förutsättning för riitten att uppbära 
den högre ersiittningen bör som framhålls i motionerna givetvis vara att 
föriildern under ersiittningstiden faktiskt vårdar barnet. 

föräldrapenning för tillfällig vård a~· barn m. m. 

Som framgår --- (:::::majoriteten s. 26-s. 30) --- i motionen. 

Anslagsfrågan m. m. 

Kostnaderna för --- (:::::majoriteten s. 30-s. 31) --- propositionen 
1976/77:100. 

Utskottet har på alla punkter tillstyrkt bifall till den i motionerna 257 och 
1572 av herr Palme m. tl. föreslagna utbyggnaden av föräldraförsäkringen. I. 

enlighet härmed tillstyrker utskottet också bifall till den i motionen 257 
begiirda ökningen av anslaget Bidrag till sjukförsäkringen för föriildraförsäk

ringen med 25 milj. kr. 
Mot de delar av propositionen som utskottet inte tagit upp till särskild 

behandling har utskottet inte funnit anledning till erinran. Utskottet 

redovisar i samband med sin hemstiillan det förslag till ändrad författnings
text i förhållande till propositionens förslag som föranleds av utskottets 
tillstyrkan på alla punkter av den i motionerna 257 och 1572 av herr Palme 
m. n. föreslagna utbyggnaden av föräldraförsiikringen. 

Avslutningsvis vill - - -(::::: majoritetens. 31 l- - - betänkande 1976177:32. 
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dels att utskottet under nedan angivna moment bort hemställa att 

riksdagen 

3. beträffandejiirä/drapen11i11g i samband med barns/i.ide/se 111. 111. 

bifaller motionerna 1976177:257, yrkandet 2 i motsvarande del 

och 1976177: 1572. yrkandena I och 2. sistnämnda yrkande i 

motsvarande del. 

5. beträffande särskild föräldrapenning bifaller motionerna 1976/ 
77:257. yrkandet 2 i motsvarande del och 1976177: 1572. yrkan

dena 2-6. förstnämnda yrkande i motsvarande del. 

6. betriiffande.f?ir/a1111ing.~/örslage11 antar de i propositionen 1976/ 
77: 117 framlagda förslagen till 

a. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring med 

de ändringar att 

dels 4 kap. 16-18 ~* utgår, 

dels 4 kap. 19 och 20 **skall betecknas 4 kap. 16 och 17 ~*· 
dels 4 kap. 2. 4, 7 och 11-15 ** samt övergångsbestämmelserna 

erhåller följande såsom rese1vanternasfiirslag betecknade lydel

se: 

Regeringens förslag Resermnternas Jiirslag 

4 kap. 

2 § 

Föräldrapenning i sam

band med barns födelse 

Föräldrapenning 

band med barns 

sam -

födelse 

utgår under högst e11h1111draåt1io utgår under högst fl'(/llllndratio dagar 

dagar sammanlagt för föriildrarna. sammanlagt för föräldrarna. 

Moder har-· - - - - - -- - - - till föräldrapenning. 

Föriilder som -· -· -- -· -· - - - - - sin vård. 

Föriildrapenning får-· - -· - - - - - - -- motsvarande mån. 

Hel föriildrapenning enligt 2 § 

utgår med rrc11iotrå kronorom dagen 

(garantinivå). Har föräldern under 

minst t våhundrasjuttio dagar i följd 

före barnets födelse eller den beräk

nade tidpunkten härför varit. eller 

skulle föräldern. om försäkringskas

san haft kiinnedom om samtliga 

föreliggande förhållanden. ha varit 

försäkrad för en sjukpenning översti

gamtc nämnda belopp. utgår för

äldrapenningen med belopp motsva-

4§ 

Hel föräldrapenning enligt 2 § 

utgår med trc1tic!f'c111 kronor om 

dagen (garantinivå). Har föräldern 

under minst t våhundrasjuttio dagar i 

följd före barnets födelse eller den 

beräknade tidpunkten härför varit, 

eller skulle föriildern. om försäk

ringskassan haft kännedom om 

samtliga föreliggande förhållanden, 

ha varit försäkrad fören sjukpenning 

överstigande nämnda belopp. utgår 

föräldrapenningen med belopp mot-
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R cgNi11ge11s .fiirslag Rcse1Ta111enws .fiirslag 

rande föriilders sjukpenning enligt 3 svarande förälderns sjukpenning en-

kap. 4 *· ligt 3 kap. 4 *· 
/-la .fiiräldrar gl'lllC't1Sa1111 bam i sin 

vård. utgår .fiiräldra{lellning iil'('r ga

ra111i11it·d11 1ill .fädcm rndast under 

.fiim1sä1111i11g all äl"Cll modem är eller 

enligt l'ad Jiinll sagls hor/ vara 

.fiirsäkrad .fiir sj11k{lc1111i11g som Öt'l'l"

Sligcr gara111i11il"å11. U11da111ag ji"d11 

rnd m1 sagts/är mNf~it·as när del risas 

att modem till.fiiljd ar .~jukdo111 cl/cr ar 

andra särskilda skäl icke kan anses ha 

111iijlighe1 att rdrda hamet. 

H 
Adoptivföräldrar ha från den dag Adoptivföräldrar ha från den dag 

de få barnet i sin vård rätt till föräld- de få barnet i sin vård riitt till föräld-

rapenning 

högst 

under sammanlagt rapenning under sammanlagt 

! . c11/w11clrad11io dagar om barnet 

ej har fyllt åtta år, 

högst 

I. 1rdh1111dra1io dagar om barnet ej 

har fyllt åtta år, 

2. fyrtiofem dagar-· - -- -· -· -- - - -· -· tio år. 

Bestiimmelserna för---------- barnets födelse. 

Första och --------------- i 6 ~-

11 * 
S ä r s k i I cl f ö r ä Id r a f! c 11 11 i 11 g 

för vård av barn utgår för varje barn 

under högst 11i11io dagar sammanlagt 

för föriildrarna. S~irskild föriildrapen

ning får utgå Hingst till dess barnet 

fyller åtta år. Utan hinder härav får 

dock siirskild föräldrapenning upp

bäras till utgången av det första 

skolåret. 

Särskild fiiräldra{lc1111i11g 

för vård av barn utgår för varje barn 

under högst scx1in dagar sammanlagt 

för föriildrarna. Särskild föräldrapen

ning får utgå liingst till dess barnet 

fyller åtta år. Utan hinder härav får 

dock särskild föräldrapenning upp

bäras till utgången av det första 

skolåret. 

Ha föriildrar ---------------av dem. 

Förälder som - - - - - - - - - - - - - första stycket. 

Vid/lcrbiir1l./örclelas i./iirs/a s1ycke1 

a11gi1·e11 tid med lika rid .fiir mrje 

barn. 
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Regeringens .fiirslag Reserva11ternas .förslag 

IH 
Fiiräldl'r kan avstå rätt all Uf!p

bära särski/d.fjjräldrape1111i11g til!.fiir

mdn fiir 

a) den andre .fiiräldern eller 

h) den som \'(lrdar barnet i hemmet 

snm .fi1sterbam. 

Fiirsäkri11gskassa11 fdr 

1111dantagji'd11 denjiirdelning av ridjiir 

särskild.fiiräldra{Jenning som sta<fi;ars 

i 11 ~- andra stycket dd särskilda skäl 

föreligga. 

Står barn - -·-·-·--·-·-·-------- kan utgå. 

if1.·srdc11dc .fi"dn rätt att llfl{Jbära 

särskild .fiiräldraJ!1'n11i11g giires ge110111 

skri/i/ig a11mäla11 till .fiirsiikringskas

sa. 

Fiir sextio dagar av den i 11 .11· 

angivna ridrn beräknas jiirä/drape11-

11i11g<'11 11å sätt som anges i 14 och 

/j H. 
Fiir iivriga trettio dagar bNäk11as 

.fi'iriildraJ!en11i11ge11 enligt lfi .\\. 
/-la .fiiräldrar gemensamt barn i sin 

l'ård. beräknas ersättni11ge11 e11/igt 

.fiirsra och andra stl'Cke11ajiir var och 

en av Jiiräldrama 1111der trc11io re

Sflektive ./(•1111011 dagar. 

Särskild fiiriildrape1111i11g utgdr jiir 

dag då 

a) .förälder lf/iirl'än·sarberar. med 

be/of!{J 11101.warant/1' jiiriildems ~iuk

penning e11ligt 3 kap. 4 .11·. dock lägst 

tre11i<i/i'm kronor (.i;arantinivd) . 

b) .fiirälder .fiirvärvsarherar hi~i;st 

häl/ien ar normal arbetstid. med 

helopf! mots1.·ar{//u/e hä(fien av det 

heloflp som anges undN a}. 

c) jhriilderfiirl'än•sarherar hiigst tre 

.fiärdedelar ar normal arbetstid. med 
helOJIJI fllOIS\'af"{///(/(' {'// .tiärdetf{'/ ar 

det belopfl som anges 1111dN a). 

IH 
Under tid som anges i 13 ~-.första 

stycket utgdr särskild!iiräldra11e1111i11g 

.fiir dag. då 

a)./iiräl1frr ej.förvärvsarherar. med 

beloflf! 11101.warande fiiräldems -~iuk

J!Clllling enligt 3 kafl. 4 .11. dock lägst 

rretrio11.·d kronor (garantinini). 

bJ .fiiriilder ,liin·ärl'sarherar hugst 

häl/i('// ar normal arbl'lstid. med 

bc/of!J! 11101s1·ara11de luilfien a\' det 

hclof!fl som anges under a). 

c) Jiiriil1frr jiirl'iirl'sarberar högst 

4 Niksdage11 /97(>/ 77. I I .1<1111/. Nr ]7 

Särskild/iiräldraJ1en11i11g enligt 11 -~ 

11tgdr l'.i./Ör tid dd dC'n andrejöräldem 

llflf!bär Jiiräldra1)('1111i11g enligt 2 .11· ./(ir 

samma bam. 

Fiir samma ham lllgår till .fiiriild

rama sammanlagt per dag högst hel 

särskild Jiiräldrap1'1111i11g. 

Vid beräkning m· antalet dagar med 

rätt till särskildJiiräldrape1111i11g anses 

tl'å dagar med hall' ./(iräldrape1111i11g 

('/ler /i1ra dar.ar med .!iärdC'dels /ör

äldrapC'n11i11g som en dag. 
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Regeringens förslag 

rre .!iiirdedelar av normal arbetsrid, 

med belOflfl morsrarande en .fjärdedel 

al' der belo1111 som anges under a). 

42 

R eservanrernas .fiirslag 

IH 
Sdl'ilt gäller hel särskild .föräldra- 50111 ril/korfiirsärskildföräldrapen-

fll'llning äga bestämmelserna i 4 f ning enlig! 11 .~· gällN arr .föräldern 

andra s(rckcr motsrarande rilläm11- 1·arit inskrh·en hos allmän.försäkrings-

ning bcrriU/'ande hddc ,läder och . kassa under minst crthundradttio 

111oder iji·(~i:a om riirr ril/.föräldra11cn- dagar i,!ölid närmast.före den dag/Dr 

ning ijvcr garanrinivån. vilkenfiiräldra11cnning skall utragas. I 

urrigr äga besrämmclserna i 5 .1\' 

mots1·arwulr tillä1111111i11g. 

Hcstäm111clscrna i 10 .1\ andra 1111nk

ren äga motsvarande rilliimpning på 

sä rski Id .fijriil drape nning. 

I. Denna lag--·--·---- januari 1978. 

2. Föräldrapenning enligt 11 §ut- 2. Föriildrapcnning enligt 11 ~ 

går för barn födda under åren utgår för barn födda under åren 

1971-1974 under sammanlagt fem 1971 och 1972 under sammanlagt 

dagar och för barn födda under åren fem dagar, för barn födda under 

1975-1977 under sammanlagt tio 

dagar. Fiir dessa dagar beräknas 

särskild/iiräldrapcnning 111ed rillä111p-

11ing m· hesrämmelscrna i 14 och 

15 ff 

3. För barn födda innan lagen har 

trärt i krafi skall jöräldra11e11ning för 

den ersärrningstid som vid urgången av 

år 1977 årerstår enligr 4 kap. l .11 och 

7 .1~ .första styckrr I .. dock högsr trerrio 

dagar. l//gå i.fiirm av särskildjöräldra

fl<'nning enligt 4 kap. 11 f Härvid ti/1-

lämpas 14 och 15 ff 
4. För fosrl'1f(iräld<'r som med ri/1-

lämpning av 4 kap. 6 11 vid ikratirrä

dander av denna lag uppbär fiiräldra

penning tillämpas 4 kap. 2 ·'' i dess äld

re fvdl'lse. 

åren 1973 och 1914 under samman

lagt tio dagar . .för harnfiidda under 
åren /975 och 197() under samman

lagt riugo dagar och.för barn somfiids 

under 1977 1111dersamma11/ag1 rrerrio 
dagar. 

3. För barn födda und<'I" åren 
1971-1974 ägerföräldrarna nyttia er

särrningsriden under rilken den särskil

da .tiiräldrapenningen kan urgå uran 

fördelning. För barn .fiidda under åren 

1975-1977 skall angiven ersiittningstid 

.fördelas lika mellan .fiiräldrarna. 
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b. lag om ändring i lagen (1976:280) om rätt till föräldraledig
het, 

7. beträffande fortsa11 utbygwwd av förä/drajörsäkringen m. m. 

med bifall till motionen 1976177: 1572, yrkandet 7, med an
ledning av motionen 1976177:257, yrkandet 1 och med avslag 
på motionen 1976177: 1573, yrkandet 2, hos regeringen begär 
förslag till nästa riksmöte om utbyggnad av föräldraförsäkring
en enligt de riktlinjer som anges i motionen 1976177: 1572, 

13. beträffande ./inansieringen med bifall till motionen 1976177: 
257, yrkandet 4 och med anledning av regeringens i propo
sitionen 1976/77: 100 under punkten C 3 framlagda förslag samt 
med avslag på motionen 1976/77:257, yrkandet 3, till Bidrag 

till ~jukförsäkringen .förföräldraJörsäkringen anvisar ett förslags
anslag av 295 000 000 kr. 
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Bilaga 

Lagtext inne/'attande den i motionen 1976177:257 Jiireslagna 111byggnacien m· 

./iiräldra/hrsäkringen 

I. Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen I 1962:381) om allmiin frirsiikring 
dels alt 4 kap. 3-12 ~~ och 19 kap. 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels alt i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 k<1p. 13-14 ~~.av nedan 

<1ngivn<1 lydelse. 

Nu1•arande ~wlel~e Fiireslagen ~1·tldse 

4 kap. 

3 ~ 

Föriildraf'enning enl~i.:t 2 .11· lllgår <:i lfr/jiiriildraf'<'nning enl~i.:t 2 ,1 utgdr 

till bdda .fiiräldrama .fiir samma dag. med trellir!fi'm kronor 0111 dagen (.i.:ar-

Hafr/iiriiltlraf'enningjdr dock utgd till antinivå). Har jiirältlem under minst 

båda.fiiriildrama/iir samma dag, när tl'lihundra.5iu11io dagar i.fiilid/iiff bar-

de avliisa varandra i l'ål'llen m· barnet. ncts jiidelse eller den beräknade tid

f'Unkten här/iir l'(Jrit. eller skulll' Jiir

iil<lem, om Jiirsäkringskassan ha/i 

kännedom om samtliga .fiir<'liggantll' 

.fhrhållantlrn, ha l'(JritJiirsäkrad/iir en 

!liukpenning iil'erst~i.:ande nämnda lw
IOf'fl. utgcir .fiirälclra{Je1111i11gen med 

belo{Jfl mots1·ara11dc .fiiriildems si11k

f1e11ni11g enligt 3 kaf'. 4 .{ 

4 ~ 

H eljiiräldraf1enning enl~i.:t 2 .11 utgår Som l'illkor/iir/iiriildrapenning 1•11-

med (iug11km kronor om dagen (gar

antinivå). Har jiirälilem under minst 

tl'åhundra!iiullio dagar i.fii(id/iirc bar

nets jiildelsc eller den beräknade tid

f'Unkten här/iir 1•arit. eller skulle jiir

äldem, om .f(irsiikringskassan ha/i 

kännedom om samtliga Jijreliggande 

jiirhållanden. ha varit.fiirsiikradjiir en 

.5iukf1c1111ing iiverstigande nämnda be

IOf'fl, utgår Jiirii/draf1enningen med 

belOf'f' motsvarande jiiriildems !iiuk-

ligt 2 .11 gäller all .fiiräldem rarit in

skriven hos allmän .fiirsiikringskassa 

under minst 1•tth11111/rUåttio dagar i 

jiilid närmastfiirc bamets/iidelse eller 

den beräknade tidpunkten /iir denna. 

Fiiriildrapenning.fär utgd ären om/iir

iildcm icke har l'(Jrit inskril'en lws/iir

siikringskassa enligt md 1111 sagts 111e11 

skulle ha rnrit inskri1'l'n 0111 kassan 

hade iigt kännl'l/0111 11111 samtl~i.:a cle 

.fiirluillamlen som jiirelegat. 
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Nul'arande ~rdelse 

penning enligt J kap. 4 .f 
Ha juräldmr gemensamt barn i sin 

l'<ird. utgår .furäldrapenning 1)\ler ga

raf//inivdn tillfadem endast 1111der/(jr-

111sii11ning all iil'<'n modem är el/I'/' en

l~s.:1 vadjiimt sagts bort 1•arajih:~äkmd 

./ih' .~jukpcnning .wm iirerstigl'I" garan-

1inivli11. U11da11tag ,/i"d11 rnd 1111 sagts 

Jdr meih~il'{/s när det \'isas all modem 

lill.fi"i(jtl al' .~j11lal11111 elll'I' al' andra sär

skilda skiil icke kan ames ha mi/jlighet 

att l'Clrda baml'I. 

S1Jm rillkorjiir/iiräldrapenning en

ligt 2 .\1 giilll'I' att .furäldem l'(lfit in

skril'cn hos allmän .fiirsäkringskassa 

11ncler 111in.11 e11l111nclrad11i11 dagar i 

.fii(jd när111ast.fiire barnetsJ1)ddse eller 

elen heriiknacle 1idp1111kt('n .Jiir dc11na. 

Fiiräldrapenningfår 111gd iil'en om/iir

iildem icke har 1•ari1 i11skrilY'll hos/iir

säkringskassa enligt vad n11 sagts 111e11 

skulle ha varit i11skril'e11 0111 kassan 

hade ägt kännedom om samtliga de 

.fiirhållanden som .förelegat. 

Villkor 0111 imkril'ning hos .fiirsäk

ringskassa eller/lirsäkring/iir viss .~j11k

penning rnligt 4 .\1. anses llflflfi1//1 0111 

det har hem/I 11<1 åldl'l'sregeln i I kap. 

4 .\1· mt villkoret c~j har k11nna1 llflfl/Vl

las. 

Foster/iiräldmr likställas med .fiir

iihlmr 1·itf 1i/liim1111i11g<'11 m· bestäm

melserna om .fiiräldra1w11ning i sam

ha11d med bam.1jiide/se. Föräldrapc11-

ning 111gdr c:i.fiir tid innan de ha jd11 

bamet i sin vdrd. 

45 

Föreslagen lydelse 

Villkor 0111 inskril'lling hos j,}rsäk

ringskassa el/er.fursäkring/iir l'iss .1j11k-

11enning enligt 4 ·'' anses llflfl/Vllt om 
det har bemll 11d (i/dersregeln i I kafl. 

4 .\' att vil/kon·1 ej har k11n11a1 llflflfi'l

Jas. 

5 ~· 

6 ~ 

Foste1.Jiiräldrar likställes med .fiir

äldrar 11id 1illäm1111i11ge11 av bestiim

mcf~erna 0111 .fiiräldra11enni11g i sam

band med harnsjiidelse. Fiirälclmpen

ning utgclr ej .fiir ·tid i1111an de ha Ji/11 

harnl'I i si11 1•cird. 

Särski/d/iiriildmpe11ni11g.fiir 1•drcl a1· 

barn. som i:i )i'llt ii11a dr. 111gtir .fijr 

l'([rje ham 1111eler hiigst t'lth1111clrc1/i'111-

1io dagar sa111111a11/ag1./iir/iiräl!lmma. 

S1år hamet undN l'lirdnacl al' hiigge 

Jiiräldrama. 111gdr särskild .fiiräldra

flCnni11g under hiigst .~j1111io/i'm dagar 

till c•111•ar m• dem. Fiirsäkri11g.1ka.m1.fiir 

mi·c~s.:c 11nda111ag .fi'c/11 dc1111a .fiirdd

ni11g eld särskilda skäl fiirel~s.:ga. 
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N11mrande (vdelse 

A doptil.'/öräldrar ha.fi"ån den dag de 

,lä barnet i sin vård rätt till jiiräldra

/l<'nning 11nder sammanlagt högst 

I. tvåh11ndratio dagar om barnet c:i 

har j~;llt .~j11 år. 

2 .. 6·rtio(em dagar om baml'f har 

.6'/lt !!ill men t:i tio år och båda jör

älclrarna eller ensamstående .förälder 

11nder minsr rvålwndra.~j1mio dagar i 

.fii(jd närmast.före den tidf'llnkt då de 

.lä barner i sin i·ård varit eller enligt 

vad som sägs i ./ .1' .första s~vcket bort 

1 l'Ora .försäkrade ./Ör en sj11kf1enning 

som iiiwstiger garantinii•ån, 

3. (iugu dagar i övriga .fåll om bar

net c:i har .f.i•llr tio år. 

Bestämmelserna .för .föräldrapen

ning i samband med barns/lidelse äga 

motsvarande rillämf'ning flå ,l(jräldra

penning enligt.första srycker. Tidf'tmk

ten då adOf'lii:föräldrama .Id barnet i 

sin vård jämställes däri:id med tid-

46 

Föreslagen (wielse 

Fiirälder, som ensam har l'llrclna

dl'n 0111 haml'/, har riitt all ~jäli· llJIJl

bära jiiriildrapenningen 11ndN hela 

den tid som angil.'es i .fih·sta stycket. 

Fih·äldem har också rätt att inom ra

men .för hä!fien av denna tid rill 

a) .förälder. som inre har vårdnaden 

om bamet men som rill/?il/igt l'{irdar 

bamet, 1'111'1' 

b) den, som enligr 20 kap. 2 _11 and

ra stycket, skall likställas 111ed/iiriilclcr 

(~ryi:/iirälde1), 

iil'erlåta rärr art llf'flhiira/(iräldrapen

ning. 

Srår barn undN l'årdnad ar särskilr 

,liirordnad förmyndare ai•gör dennl' 

.fiirdelningen mellan .fiiräldrama m· 

den tid under l'ilken .fiiriildrapen11i11g 

kan 111gå. 

He/.fhriildrapenning enligt 6 .11 111går 

med belopp som mots1·arar/iiri:ildems 

-~iukpenning enlfi.:t 3 kap. ./ .1', dock 

!ägs/ med trettiofi'm kronor 0111 dagen 

(.i.:arantinii:ån). 
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Nuvaramlr! ~vde/se 

punkten .fiir barnets /iiclt'lse. 

Fiirsta och andra styckena äga 11101-
.ffarwulr! 1illä111pni11g i .fi"åga 0111 jiis

te(/iiräldrar som motwga barn i avsikt 

all adoplr!ra det, i elen mdn/iiräldra

Jle11ni11g ~i utgdr till dem enligt bestäm

melserna i 6 .I'. 

Fhräldcr har räl/ till .JiiräldrapC11-

11ing,liir ti///iillig l'drd av barn om har

/Il'/ ej har/i"llt tiu dr ochfiiräldern be

höl'er m•.m]ji"dn Jiirvän·.mrbete i sam

band med 

I .. ~jukdom hos barnet, 

l .. ~jukdom hos harnets ordinarie 

vdrdare, 

3. besiik i samhiillets .fiirehyggancle 

barnhäl.wivdrd, 

./. annat barns .fiidelse. 

5. besiik i.fiirskoleverksamhet inom 

samhällr!ts barnom.1·01:i~ i vilket barnet 

deltar. 

Fiiräldrapcnning enligt 8 .11 lllgdr.fiir 

.fiiräldcr som har barnet i sin l'drcl el
ler. om .fiiräldrar gemensamt ha barn 

i sin l'drd . .fiir/iiräldrarna tillsammans 

rarje clr under hiigst 

I. 1011" dagar om ifami/jenfinns ett 

barn. 

l . .femton dagar om ijamiljen/inm 

trå barn. 

3. ader10n dagar om ifamiljen/inns 

tre eller .flera barn. 

47 

Föreslagen ~rde/se 

8 ~ 
A cloptil'/iiriildrar ha.Ji·dn cll'n dag de 

.fil barnet i sin rårcl riill till ,liiriildra-

11c11ni11g 0111 barnet ej lwr.fi"/lt 1/tta år. 

/les t ä m mclserna .tiir jiiräldrapc11-

11i11g i samband 111ecl bams/iiclclw äga 

1110/srarwule tillämpning 11d .fiiriilclra

f'l'nlling enligt ./iirsta styckl't 1111clcr 

sa111111anlag1 hiigst /l'{i/ll/fl{/ratio dagar. 

Tidp1111ktl'n eld adoptirfiirälclrarna ,lii 

barnet i sin l'drcljiimställes clii1Ticl med 

tidpunkten .fiir barnc/.\ .fii<lc/se . 

Bestä111111c/scrna 0111 särskild ./iiriil
clrape11ni11g.fiir l'drcl ar barn äga 11101-

srarande 1illä111pni11g pd .fhrälclrapcn

ning enligt ,liirsta stycket under sam

manlagt hiigst e11h11fl(/ra(c1111io dagar. 

Fiirsra och andra s~rckcna äga mo1-

.1w11w1cle tillämpning (/i"åga om ,1(1s-

1er/iiri:ildrar som mottaga barn i m·sikt 
att adoptera det, i den månft'iräldra-

111·nning l'j utgår till dem en/~~/ bestäm
melserna i 5 11. 

Föräldff har riill till .fiiriildrapen

ning.fiir tillfiill~~ l'åf(/ m· barn 0111 bar

net ej har/i'flt tio år och/iiräldcrn be

hiirer m·std/i"dn/iirl'iirrsarbete i sam

band med 

I. sjukdom hos barnet. 

2. sjukdom hos barnets ordinarie 

rårdare. 

3. besiik i samhällc1s/iireb.1gga11clc 

barnhä/su1·dul. 

4. annat barns .fiiclelse. 
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N11vara11de ~vdd~e 

AI' det a111al dagar som anges ijiir

sta stycket .fur rarje jiirälder anrämla 

e11 dag.fur ä11da111d/ som al'ses i 8 11 5. 

Vid beräkning m· antalet dagar med 

riitl till j1)räldrape1111i11g e11/i,~t .fiirsw 

s~rckct anses tl'd dagar med ha/1· .fiir

äldrape1111i11g som e11 dag. 

Förälder. som 1·a11/i,~e11 ej har harn 

i sin l'ård men som til((iilli,~I rdrdar 
barn, har räl/ till jiiriildrape1111i11g 

inom ra111en/1)r det antal clagar/iir 1•il

ke1 fiiräldrape1111i11g kan utgd till den 

a11dre m• jiiriilclrama l'llligt ,liirsta 

stycket. 

48 

Föreslag<'ll ~rde/sc 

5. hcsiik i.fiirsko/cl'!'rk.1w11hct inom 

.1a111hiillets bam11111.wng i rilkl'n bamet 

clc/wr. 

10 ~ 

fi'irä/Jrape1111i11g enligt 8 .11 lllgcir Fiirältlrapcn11i11g cn/igt 9 11 111gtlr/iir 

med lwlopp som muts1·arar/iirälclems .fiiriiltl<'I' som har hamet i sin l'drd eller . 

. \'j11kpc1111ing cnli,~t 3 kap. 4 11. Bestäm- om .fiiriildrar g1•1111•mamt ha ham i sin 

melserna i 3 kap. /() .11 .!iiirdc styckct l'drd . .fiir/iirältlrama tillsammans rarj1· 

och 15 .11 äga mot.1w1rand(' tillämpning år under hiigst 

pci .fiiräldrapenning enli,~t 8 .1'· I. tolr dagar 11111 ifi1111i/jen/inns cl/ 

bam. 

} . ./('mton dagar 0111 iji1111iljcn/i1111s 

t1•d ham. 

3. aderton dagar11111 i.fämilj<'n)inm 

tre el/N .flera bam. 

A 1• dct a111al dagar som angcs ifiir

sta stycker får mrje .fiiriilder alll'iincla 

en dag.fiir ii11da111dl som m·scs i 7 11 5. 

Fiiriildl'I'. som ranli:~en l'j har hum 

i sin 1·drd !ll('n som til//iilli,~t 1·drdar 

ham, har riill till ,liiriildrapenning 

inmn ramcn jiir det antal dagar .flir 

l'i/ketjiiriilclra1wnning kan utgd till dcn 

andre ar Jiiriildrama cn/igt .fiirsta 

strcket. 

Il ~ 

Fiiräldrapenning utgdr (j i den mdn 

.fiirälc/Nn/iir samma dag uppbär .\'iuk

pcnning <'nligt drnna lag 1'/ll'I' lagen 

( 195./ :143) 0111 rrkcsskadc/iirsäkring 

1•/ler 11wts1·ara111/c·ersätt11i11g so11111tgdr 

enligt annw1.fiir/i11111ing !'llcr på grund 

m· regeringens .fiimrdnancle. 

lfr/.fiiräldrapenning <'nligt 7 1' 111g1ir 

med hclo11p som motsrnrar/iiriildcms 

sjukpenning l'llligt 3 kap . ./ ,, . /Jntii111-

111elsema i 3 kli/>. I 0 11 .liiircle strckct 

1iga 11111ts1·aranclc tillämpning 11<1 Jiir

iilclrapl'llnin.i.: c•nligt 7 .~. 
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Nuvarande ~vdelse 

12 ~ 

Bn1ä1111111'ls1'1"11a i 2 kap. /IJ 1' sa1111 

3 kap. 7 .11 .fiirs/a och andra styckena, 

! 2 ,1· och /6-18 11.11 äga 111111s1•arande 

1il/ii1111ming i Ji"ilga 11111 .fiiriilclrapen

ning. I Jiill som m'Sl'S i 3 kap. 12 11· 

skal/.fiiriildra1w1111ing C'llligl 4 kap. 2 .11 

al/1id 111gå lll<'d 111ins1 1'1/ lwl11pp s11111 

11101s1·amr g111w11ini1'1/n C'llligl 4 kap. 

4 .11· minskad ml'd elen sj11kpl'n11i11g s11111 

skulll' bdiipa 11å 1·ii/"(lt'rsii1111i11ge11. 

Be1 rii //i111cle .f iiriilclr11f ll'lllli11g, .111111 

1il/k11111111cr/iirii/c/('f" rilkl'll i:i har 11pp-

11d11 adl'l"/1111tlrs1ildl'r, Jdr/iirsiikri11gs

kassa11 på .fi"a111stiil/11i11g m· ha1"11t1-

rårdmii11111d hl'sl111a 0111 l//hc111/11i11g fil/ 

a11111111 e11lig1 3 kap. 18 1'. 
Ar moder rid tidl'n .fiir bal"ll<'/S jii

dl'lsc in1agl'11 i hamhem, 1111gd11111s-

1•åf(f\k11la, få11g1•årdw111sta/1 cl/er vård

ans1al1 .fiir alk11/10/111issbrukare. .for 

.fhrsiikringska.1sa11 på jiwns1iil/11ing av 

.fiirl'ståndare .fiir i11rä1111i11ge11 lJ('sluta, 
all dl'n .fiiräldrap1•1111i11g s11111 til/ko111-

1111•r m11dl'm skall lllhcwlas 1il/ .fiire

.mindare11 .fiir all a111·ii11das till kri11-

11am och bamcls 11y11a. 

Fiiriildrap1·1111i11g 1'1111).:1 2. 6 1'111'1" 9 ,, 

111gtlr ej i d1'11 1111/11.fiiriilill'l"ll ./iir sa111-

11111clag11ppbiir.~j11kpl'n11i11g l'lllfi.:1 cle11-

11a lag l'lll'I" lagen (/954:2-13) 11111 yr

kl'sskt1dl'./iirsiikri11g eller 11101.wmw1cle 

crsii1111i11g s11111 111g1/r l'llligl a11111111 jiir

.fii1111i11g elll'!" 111' gmnd ar rl'geri11grns 

. /i in mina 111 le. 

81'slii111111l'l.\1'/"lla i J kap. 15 11 äga 

111111.1vara11cll' 1il/ii111p11i11g 11il /iiriilclra

/ll't111i11g. 

Fiiriilill'I" .\"0111 11111/Jesiiric'r hela 1·dr
drn m· ht1l"lll'I l'rh1llll'I" hd /iiri.ilclra

/ll't1ni11g. Vicl 1·drcl 111· har111·1 1111cl1·r del 

111· clag 111i.:iir 1'n l'lll'r 1rå .fiiirdl'dl'lar 

m· 111'1 /iiriilclmp1·1111i11g i .f(irh1il/1111d1' 

fil/ den lid /iiri.ilclem 1·iirclar bam1•1. 

Fiiriildra1w1111i11g 111gdr 1•ifiir lid ,h) 

1le11 11n1lrl'_/iiriil1ie1"11 ii1nj1111'1"_/iirdlclra

/ll'nning /iir' samma ham. 

:11'/iisl'r/iiriildrama 1·mwlllra under 

samma clag i rdrd1•n 111· ham1•1 111gilr 

en l'lll'r ml .liiirdl'dl'lar ar hl'i /iiriil

dra111•1111ing 1ill 1·111·111· ar!iircildrama i 

/iir/11illa11cl1' fil/ elen 1icl dl' l'Cirdar har-
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Nurnrande ~vdelse 

50 

Föreslagen ~rdc/sc 

n1'!. Fiir SCl///11/CI bam 111gdr /iir .fiir-

1ildr11ma sa111111w1IC1gl /It'!' dag lriig\l 

lre/ /iircildm111'n11i11g. 

1-l ~ 

B1'Sliifllllll'IW/'/lll i 2 kli/I. /Il 11 Slllllt 

3 kil/I. 7 .11 .fiir\hl (l('/r andm styckena, 

12 .11 ()dr /6-18 .1'11 iiga 111(11s1·amnde 

1illiimf1ni11g i ,li"åga (I/Il /iiriildra111'11-

ning. I .fil/I som ars<'.\ i 3 kafl. / _1 11 

skal/.fiirii/draf1e1111ing enlig! 4 kafl. 2 ,1 

<11/!id Utgi/ llll'd lllill.\'{ l'll hl'ft1f1/I Siii// 

11/0(.\\'l/IW' gCl/'(/nffllfl'clll l'/t/1:g1 ./ kr:l/I. 

3 11 minskad med dc11 sjt1k/h'11ning som 

skulle hcliiflll flcl 1·drdersä1111ingc11. 

Bc1rii!fämle .fiirä/dmf1l'nni11g s11111 

1il/k111111111'r/iirälder. 1·ilkcn cj /rar 11/lfl

ndll ader1011 drs åldcr . ./dr /iirsiikrings

kassan /Id /iw11s1cil/11ing ar bama-

1·årdsnäm11d hcs/111a om 111h1•1ci/11ing 1il/ 

a1111a11 cnlr:i.:1 3 kil/I. IS ,1. 

Ar moder rid 1ide11 .fiir ham1•1.1· .fii

dclse i11t11gc11 i hilmlll'fll. 1111gdo111s

rdrdsskola, .tängvårdsanstalr eller 

rårdans1a/1 .för alkoholmissbrukare, 

.färtorsäkringskassan pd framställning 

m•.föreståndare)iir inräTtningen beslu

ta. all den .föräldrapenning som till

kommer modem skall utbewlas til/.fo

restdndaren .f(ir all användas Till hin-

11a11s och barnets 11y11a. 

llJ kap . 

..i 

Avgift till sjukförsäkringen enligt 

I ~ eller sjukförsiikringsavgift enligt 

2 ~ skall utgå med d11a f1mcc11t av 

det belopp. vara avgiften skall bc

riiknas. - - -

Avgift till sjukförsäkringen enligt 

I ~ eller sjukförsiikringsavgift enligt 

2 ~ skall utgä med d11a 11chli'111 1i1111-

dc/s pmcc111 av del belopp. varå av

giften skall hcriiknas. ---

I. Denna lag triider i kraft den I januari 1978. 
2. FörUldrapenning enligt 4 kap. 6 ~ utg[1r flir barn födda under ~ircn 

1971-1981 under sammanlagt följande antal dagar. 
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N11vara11de ~wlelsc 

Fiidelscdr 
1971- 1972 
1973-1974 
1975- 1976 
1977 
1978- 1979 
1980 
1981 

A 11tal dagar 

5 
10 
20 
30 
60 
90 

120 
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Föreslagen ~rde/sc 

3. För barn födda under åren 1971-1974 iiger foriildrarna nyllja ersiitt
ningstiden under vilken den siirskilda fiiriildrapenningen kan utg{1 utan fi.ir
delning. För barn lödda under [iren 1975-1981 skall angiven er<illningstid 
fördelas lika mellan föriildrarna. 

4. Är adoptivför~ildcr på grund av ;ildre hcst;immclser ber~ittigad till 11.ir

;Udrapenning för barn som fyllt <'ttta år. skall förmånen ej upphöra med 
mindre så skulle ha skett om ;ildre best;immelser alltj;imt hade ;igt till
liimpning. 

5. Avgift till sjukfårs;ikringen enligt 19 kap. 4 \skall under {1ren 1978-82 
utgå med följande procent 

,,/,. Proa'nr 

1978 8,2 
1979 8,2 
1980 8J 
1981 8J 
1982 8.4 
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2. Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:280) om rätt till föräldraledighet 

1-liirigcnom föreskrives i fr[1ga om lagen l 1976:280) om r~ill till li.ir~ildra

ledighel 

cil'ls all 6--12 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

del~ alt i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 13-16 ~~.av nedan angivna 

lydelse, 

elds all rubrikerna skall ha nedan angivna lydelse och plats. 

N111·arancl<' ~rdelse 

Ledighet för tillfällig ,·ård av barn 

Arbetstagare har rii111ill ledighu/ör 

tilltiim'< vård lll' hllm under 1id då han 

cnligl lagen ( 1962:38 /)om allmänfiir

siikring är bcräll~'<(llf till.fiiräldrapen

ning .fiir sdda/I/ ändamdl. 

Fiireslagen ~rc/d1·1· 

Ledighet för ,·ård a' barn 

Arbetslagare har rii111ill lcdigll('t,liir 

vård av bam dd han enlig/ lagen 

(1962:381) om allmän .försäkring är 

bNäll('<ad 1ill särskild/clriildrapenning 

.för sddanl ä11da111dl. 0111 han 1•id le

dighe1ens hö(jw1 hllr vari/ ans1älld hos 

arbe1sgivaren de sena.sic sex mdnadcr

na <'lll'I' sammanlagt mins/ !Olv md-

11(1</er under de senasl<' tvd drcn. 

Vid hcs1ä111111ancle m· ans1iillnings1icl 

l'nl(s.:1 .Jiirs1a s1rck1•1 hllr ./ 11 lagrn 

(f 9 7./: Il J r1111 am1iillningss/..ydd 11101-

srarancll' 1illii111pning. 

7 ~ 
L<'ci~s.:h<'I enl(s.:1 6 11· skall. 0111 ll'dig

hl'l1'n ei .fiiranll'cles m• si11kc/0111. c111-

111iilas 1ill arhl'lsgit·m·1·n 111ins1 l'll l'l'Cka 

.fiire ll'cl1:s.:h1'/l'llS biiria11. 

Ledighl't s11111 mses i fJ 11 .tiir fels 111 

ifi1r111 m·Jiirkr1r1wl arlwmid elll'r sum 

h1·l lediglw1 u111/er olika perioder i en

l~s.:fwt med iirerensko111111dw• 1111'//11n 

arhe1sgi1•(1ren och arh!'l.\lagllr<'ll. 

A rhl'lswgar<' har riill c111 <'rf11i1111 le

cl(s.:hl'I 1'nl1:s.:1 6 1' i/imn m· hl'l lecl(s.:fw1 

llflflc/l'lacl 11d r1·d fl<'riocll'/'. 

f;·ir arh1·tswg11r1· som l'ill 111n1·11;a sin 

riill 1ill leclighe11•nl(s.:1 fJ 1
1 cigl'r he.11ii111-

111cl.1ema i 5 11 anclm r1ch lrl'cli1· s1rck

en11 111r11s1ww1cl1· 1illii11111ni11g. 
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Nurnrande /\'dl'f1·e 

Återgång i arbete 

A 11bi:l'lt'r arhl'lslagart' ll'd~i:hl'I som 

avses i 3. 4 och 6 .11\'. har han riill 

all åter bi)ria arht'la i samma 0111/(Jll

ning som j(fre lrdiglll'll'll. 

Vill arbf'lswgarc 1111~vt(i11 sin rä11 en

l~i:l)iirs1a s1ycke1. skall han 11ndl'f'rä11a 

arbe1.1gimren om all han rill å1C'1gd 

i arhele. A rhe1sgirnrt'n är dock <:i skyl

d~i: a11 /åla arbe1s1agarl'11 å!l'!gd i ar

he1e !idigarC' iin en månad l'/i<'I' dr1 

all han mo/log 111u/errä11cl1·cn. 

A mlra s1yckl'I gäller <.'i i ji'åga om 

/ed1)~/wt som har i·aril avsedd a11 pågå 

korlare 1id än en månad. 

Anställningsskydd 

Arhcts/l/gare .tlir 1:i sägas llflfl cl!N 

avskedas enbarl av dl'I skii/e1 ml han 

begär eller wr i <lllSJlråk sin rii11 1il/ 

ledighet enlig! denna lag. 

Skl'I' llflflSägning elll'I' arskcda"'le i 

s1rid mot denna lag. skall å1gärdt•n 

Jörk/aras ogiltig. om arbe/S/agaren be

gär del. Diin·id har 34-47 111'. 39 11 

sam1 41 .1' jbrs/l/ och andra s1yckena 

lagen (1974:1]) om ans1iil/ni11gsskydd 

mo1.wara11cle 1illäm{lning. 

10 

53 

Föres/agrn ~rdl'l.1·1· 

Om arb1•1sgil'(Jrt· och arb111.1·1t~i:ar1• t.'i 

kan triWä iii·1•r1·nsko111111l'!S1' i .fi'åga 

som m·ses i 7 ,1 har arh1•1.1111garmga

nisa1ionen. i i·ilkl'n arhl'/slagaren är 

medll'm. rä11 1ill/iirlwnd/i11g lll<'d ar

be1sgil'llrf'n riira11dl' d1'1111a .fi'åga. 

Vid sådan Jiirlwndling 1igl'I' /-6 

sa1111 /0-17 .1111 lagen (/976:580) 0111 

medht'.1·1ämmmulf' i arhe1.1li1·1•1 11w1-

wam11de tilliim{l11i11g. 

Innehåller kollcklil'Ol'fal .fiirl'skrifi 

om 111edlws1ä111111a11clerii11 .fiir ar/w1s

lilgama i .fi'åga som ai·s1'.1 i 7 .1' och 

kvarsltlr ll'is1 om schlan/i'dga efil'rfiir

hancl/ing mellan parli'l'na. giillN ar

he1.11aga1J1ar11•ns 11wning 1il/ dess 1l'is-

1en har s/111/igl prifra1s. 

Vid sådan 1l'is1 i~i:1•r 33-3 7 1111 /agrn 

( 1976 :5NO) 0111 111edh1'.\lii111111w11/c• i ar

/11'/Slil'l'I 11101.\l'arandc 1i/lii111p11ing. 

Vid /edighl'I enlig! de1111a lag är ar- A rbe1s1agare har rä11 1ill ll'dighl'l./iir 

bets!flgarc 1:i skyld~~ all l'idkii1111as 1il/fii!lf~ l'drd av /lam 1111dN 1id eld han 

minskning m• dt',/iirmå11er som är/iir- c11/~i:1 lage11 (I <J6J :381J0111 al/miinfiir-

enade med 1111.1·1ä//11i11ge11 i a1111an mtln siikring iir bcrii11fi:111/ 1il/.fiiriildrap1•11-

ii11 sum .fiiliN av llflfll'lu///e1 i ar/w1e1. 11i11g .fiir såda111 ii111/amtil. 

Arbt'tslagare.1· arbc1.1jiirl/lJl/a111/en fdr 

ei.fiirsämras flå gr1111cl m· all han hl'giir 

eller /lir i an.v1rdk sin räl/ 1i/! /1•df!!,ht•1. 

11 \ 
Övriga bestämmelser 

Asidosiilll'I' arht•/sgil'an· sina /iir

f1/ik1l'isl'r en/~~! cll'nna lag skall han 

Ledfi:hc1 enlfi.:1 /() ,, skall. om ll'

diglw1e11 ei.fiimnl1·cles m· siukdum. 011-
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Nuvarande ~vde/se Föreslagen ~vde/sc 

111ge . .förutom lii11 och andm anställ- mätas till arh<'t\i.:irarcn 111i11s1<'Il1·1·cka 

ning~/ijrmåncr rartill arhetswgarm {lå jr)rc' lccl(i.:hete11s hiirjan. 

grund m· lagen kan l'ara herälligad. 

l'/"Sättningj(ir den skada som har llflfl-

ko111111i1. 1-färl'id har 38 11 tredje och 

.fjärde stvckena samt 40 11 lagen 

(! 974:12) (}/Il amtällningsskydd 11101-

.warande tilliim{lning. 

12 :: 

;\.få/ 0111 tillämpningen ar denna lag 

handlägges enligt lagen ( 1974:371) om 

rättegången i arhetstl'isrer. 

Atergång i arbete 

A l'hrl'll'r arhetstagarl' lcclfi.:lwt som 

arsc.1i3. 4. ()och llJ 11 ~. har han räl/ 

all drer hiirja arheta i sa111111a 11111/(111-

11i11g som .fiire led(i.:lrcrm. 

Vill arbets/agar<' 11111v11j11 si11 räll rn

ligtjiirsta stycket. skall ha111111dcrrä11a 

arhet\i.:imrcn (}/n all han vill återgå 

i arhetc. A rbe1.1girnre11 dr d(}ck ej s/..yl

d(i.: art !dta arhctstagare11 dte1gd i ar

hcte tid(i.:are än rn 111dnacl e/iN det 

att Iran 111111111g underriittelsen. 

Andra s11·ckl'I gälll'!" ej i .fi"åga 0111 

ledighet so111 har l'arit m·sedd att fl<~i.:å 

kortare tid än en 111ånad. 

13 ~ 

Anställningsskydd 

A rbc·tstagare /dr ej sägas llfl/I eller 

m·1keda.1· e11har1 m· de! skiile1 all Iran 

begär eller tar i ans{lråk sin räll till 

/edfi.:lrer rnlfi.:1 denna lag. 

Sker llf!f!SÖgning clll'r avskedande i 

strid 111()/ cl1'nna lag. skall dtgiirclcn 

Jiirklaras ogi/r(i.:. 11111 arh1't.1·1agar1·11 be

gär cll'I. Dän'id har 34-37 111'. 39 .'' 

samt 41 11 .fiirsta och anclra .1trcke11a 

lagen (/ 974: l}) 11111 a11.1tiillni11gs.1krdd 

l/llJIS\'arande tillii111{1ning. 

14 ~ 

l'id /ed(i.:lwt enl(i.:t dm11a lag iir ar

lw1.11ai.:arc· ej skrlclii.: all l"idkii11nas 
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minskning ar defi,irmtincr som är/hr

<'!lade med anställningen i a1111an mån 
ii11 s11111 /hljN m• uppehållet i arh<'t<'t. 

A rbetstagar<'s arbets/ih'11<illa11den får 

cj.fiirsämras på grund m· att han begär 

eller rar i ampråk sin rätt till ledighet. 

ÖHiga bestämmelser 

15 ~ 

Asidosäll1'r arhetS,l!,irarc sina .f(ir

pliktclsl'/' enligt denna /ag skall han 

l//ge. Jhrutom lön och andra amtäll-

11i11gs/iir111å111'1' \'{//'fil/ arbetstagaren på 

gmnd m· lagen kan \'(/ra berätt(l!,ad. 

ersät111i11g.fhr den skada som har 11pp

kmnmi1. Hän'id har 38 i' tre1Jje och 

.fjärde s~rckena samt 40 .1' Jagen 

(/ 974:12) 11111 a11stälJ11i11gssknltl mot

S\'(/randc tillä111p11i11g. 

16 ~ 

A11iJ 0111 ti/Jii111p11i1.'ge11 m· denna Jag 

lw111/Jägg<'s enligt lagen ( J 9 74 :3 7 J) 11111 

rättegången i arhctst\'ister. 

Denna lag trUder i kraft den 1 januari 1978. Lagen g~iller ej i fråga 0111 

ledighet enligt den nya lydelsen av 6' 0111 ansökan 0111 ledighet har gjorts 

före ikrafttriidandet. 
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