
Socialförsäkringsutskottets 

betänkande 

1987/88:16 
om bidrag till föräldraförsäkringen (prop.1987 I 

88: 100, bil. 7' titt. c 2) 

Propositionen 

FEMTE HUVUDTITELN 
Regeringen har i proposition 1987/88: llHI. bil. 7 (socialdepartementet) litt. C 

Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m .. under C 2 föreslagit riksdagen att 

I. anta förslag till lag om iindring i lagen (I %2:381) om allmiin fiirsiikring. 

s{1vitt avser ny lydelse av 4 kap. 10. 12 och 16 ~§. 

2. till Bidrag till föriildraförsiikringen för budgetäret 1988189 anvisa ett 

fiirslagsanslag av l 286 000 0110 kr. 

Lagförslaget i övrigt behandlas av utskottet i betiinkande SfU 1987/88: 15. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 
1987/88 

1987/88:Sf206 av Karin lsraclsson och Martin Olsson (c) vari yrkas 

l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i moti.oncn 

anförts om utredning av tillfällig föriildrapenning vid sjukdom hos dagharn

v<irdares barn. 

2. att riksdagen beslutar att de 16 kontaktdagarna kan tas ut vid elen 

tidpunkt som föräldrarna sjiilva bestiimmer. 

3. att riksdagen beslutar att kontaktdagarna skall kunna tas ut för alla barn 

oavsett omsorgsform. 

1987/88:Sf207 av Marianne Karlsson (c) vari yrkas att riksdagen hos 

regeringen bcgiir en utredning om samhiillseffekterna av förslaget om att 

blivande mammor kan sjukskrivas tre veckor före förlossningen och värdet 

av att mödrarna bereds möjlighet till mindre anstriingande sysslor tiden före 

nedkomsten. 

1987/88:Sf2.15 av Lars Werner m.fl. (vpk) vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om utbyggd fiiriildraledighet 

till 18 manader med ersättning enligt sjukpenningen fr.o.m. den 1 januari 

1989. 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att fyra mfmadcr av 

föriildraförsiikringens 18 m[madcr skall avsättas för den drdnadshavarc som 

ej utnyttjat huvuddelen av föräldraledigheten dil det finns tv;\ vt1rdnadshava

rc. 
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3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om utökning av antall't 

kontaktdagar till en veck~t per barn och [tr samt slopande av i1cdre 

tildersgränsen. 

4. att riksdagen till Bidrag till föriildraförsiikringen för budgeti'lret 1988/89 

ansl<lr 3 OOU 000 000 kr. utöver regeringens förslag. 

1987 /88:Sf239 av Alf Svensson ( c) vari yrkas att riksdagen beslutar om .s{tdan 

iindring i lagen om allmiin försiikring att den s. k. BO-avgiften avskaffas. 

1987/88:Sf242 av KeNin Göthberg och Rosa Östh ( c) vari yrkas att riksdagen 

beslutar att tillfällig föräldrapenning för besök i sknlan skall utga med två 

dagar per år under hela litg- och mellanstadietiden. 

1987/88:Sf247 av Alf Svensson (e) vari yrkas 

1. att riksdagen l]os regeringen begiir förslag till förhiittringar av föriildra

försiikringen i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Motiveringen återfinns i motion So613. 

1987.'88:Sf249 av Olof Johansson m. fl. (e) vari yrkas att riksdagen beslutar att 

v~irdbidrag och ersiittning enligt föriildraför·säkringcn skall kunna utgä 

samtidigt enligt det anförda. 

Motiveringen äterfinns i motion Sn615. 

1987/88:Sf251 av Ulla-Britt Ähark och Lars Svensson (s) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförts 'om 

ersättning frfm föriildraförsiikring till fiiriilder vars dagbarnvårdares barn iir 

sjukt. 

I 987/88:Sf262 av Mona Sahlin (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ändring av 

lagen om allmän försiikring så att tillfällig föräldrapenning ockstt skall utgå 

om daghem tvingas stänga p[t grund av sjukdom. 

1987/88:Sf268 av Bengt W.::sterberg m.fl. (fp) vari yrkas 

3. att riksdagen med avslag på regeringens förslag i denna del beslutar att 

slopa 60-dagarsgränsen för tillfällig föriildrapenning. 

4. ·att riksdagen beslutar om en lagiindring som ger föriildrar med 

vårdbidrag rätt till tillfällig föriildrapenning i de fall det iir fråga om en 

tillfällig försiimring av det handikapp som ligger till grund för vårdbidragct. 

Motiveringen återfinns i motion So235. 

1987/88:Sf271 av Ylva Annerstcdt rii.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförts om i tiden utsträckt 

rätt för föräldrarna att utriyttja kontaktdagarna för skolbesök. 

Motiveringen äterfinm i motion Ub272. 

1987/88:Sf282 av Karin lsraelsson och Martin Olsson (c) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 

utredning av tillfällig föräldrapenning niir daghemmet oplanerat stängs. 

1987/88:Sf284 av Karin lsraelsson (c) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vilande SG I för föräldrar 

till svårt långvarigt sjuka sma barn. 
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1987/88:Sf304 av Karin Israclsson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen till C 2. 
Bidrag till föräldraförsäkringen, anvisar ett med 20 milj. kr. ökat förslagsan

slag om 1 306 000 000 kr. 

1987/88:Sf314 av Rune Ilacklund och Karin lsraelsson (c) vari yrkas att 

riksdagen avslär den föreslagna :indringen i 4 kap. I 0 ~ lagen om allmiin 

försiikring. 

1987/88:Sf322 av Bengt Westerherg m.fl. (fp) vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag om riitt att iiverlMa den 

tillfälliga föriildrapenningen p<i det s:itt som fön:slt1s i motionen. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna vad i motionen 

anförts om :indring av reglerna för tillfällig föriildrapenning sti att denna r:itt 

kan utnyttjas niir ett daghem stiings. 

Motiveringen ~llerfinns i motinn Sn637. 

1987/88:Sf328 av Nils Carlshamre m.fl. (m) vari yrkas 

I (delvis). att riksdagen beslutar att fr.o.m. den I januari 1989 i enlighet 

med motionens förslag införa nya regkr i fiiriildraförsiikringen, 

3 (delvis). att riksdagen. under förutsättning av bifall till yrkande I. 

beslutar tillgodogöra statsbudgeten de socialförsiikringsmcdel som frigiirs 

såsom i motionen anförts. 

l 987/88:Sf341 av Maria Leissner ( fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till k:inna vad i motionen anförts om personlig pappakdighet. 

Motiveringen äterfinns i motion So5U4. 

1987/88:Sf342 av Nils Carlshamre m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen beslutar 

att garantiniv[m inom fiiriildrafiirsiikringcn fr[1n den I januari I lJ88 skall 

uppgå till 11365-del av basbeloppet om dagen. 

Motivcringen i"itcrfinns i motion Soo42. 

Utskottet 

Föräldraförsäkringcn 

Inom föriildraförsäkringen ryms ersiittningsförm~merna föriildrapenning. 

tillfällig föräldrapenning och havandcskapspenning. Under anslaget C 2. 

Bidrag till föriildraförsäkringen beräknas den del av kostnaderna för 

föräldraförsiikringen som finansieras genom statsbidrag. 15 'k. Övriga 

kostnader täcks genom socialavgifter. 

Föräldrapenning 

Föräldrapenning utges under 360 dagar i anslutning till barns födelse eller 

adoptivbarns ankomst. Under 270 av dessa dagar utges föriildrapcnning med 

belopp motsvarande förlilderns sjukpenning. dvs. 90 lC(- av den sjukpenning

grundande inkomsten per dag, dock Wgst med en garantinid som för 

närvarande är 60 kr. Under resterande 90 dagar utges ersättning med 

garantibeloppet 60 kr. per dag. Modern har rätt till föriildrapenning tidigast 

fr.o.m. den sextiontk dagen före dcn beriiknade tidpunkten fiir barnets 
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födelse. Ersätlningen utges efter barnt'ts flidelse till den av föräldrarna som SfU 1987/88:·16 
till huvudsaklig del vi1rdar barnet. Om hiida för'.ildrarna iir vårdnadshavare 

har vardera föriildcrn alltid riitt till 90 egna dagar med föriildrapcnning. 

Denna riitt kan dock övcrl{1tas pii den andra föräldern. Fiiriilder som är 

ensam v[1rdnadshavare har rätt till samtliga 360 dagar med föriildrapenriing. 

Ersiittningsdagarna för tas ut längst till dess barnet fyller fyra år. Utöver 

di:ssa dagar har en fader riitt till sammanlagt tio dagars föriildrapcnning i 

samband med barns födelse. 

Föriil~rapenningen kompletteras med en riitt för föräldrar till ledighet friin 

anställning under den tid d{1 föriildrapenning utges. Dessutllm finns en 

fristående riitt för föriildrar att vara helt lediga st1 länge de vimlar barn som är 

yngre iin ett och ett halvt i1r. De har neksi1 möjlighet att förkorta arbetstiden 

till tre fj:irdedclar av normal arbetstid fram till dess barnet fyller Mta år eller 

avslutar sitt första skol<1r. 

I motion Sf328 yrkande I (delvis) yrkar Nils Carlshamre m. fl. ·i besparings

syfte att ko111pensativ11snii·å11 inom föriildraförsähingcn skall sänkas till 80 

r;; av den sjukpenninggrundande inkomsten fr.o.m. den I januari 1989. 

Besparingseffckten hör enligt yrkande 3 (delvis) i samma motion tillgodogö-. 

ras statsbudgeten genom en omfördelning av avgiftsuttaget. 

Utskottet behandlade senast likartade motionskrav i sitt av riksdagen 

godkända betänkande SfU 1986/87: 17. Utskottet hänvisade då till tidigare 

uttalande att en sänkning av kompensationsniv{m inom föräldraförsäkringen 

till 80 r;;. innebar ett alltför kännbart ingrepp i försäkringsskyddet vid 

förilldraledighet. Utskottet vidh<'illcr denna uppfattning och -avstyrker såle

des bifall till motion StJ28 yrkandena l och 3 i motsvarande delar. 

Nils Carlshamre m. tl. begär i motion Sf342 att gara111i11id111 för föräldraför

säkringen, som enligt motioniirerna visar en tendens att släpa efter i värde, 

skall knytas till basbeloppet och bestiimmas till 11365 av detta. G•;rantinivån 

bör enligt motionärerna avrundas till närmaste hela krontal som är jämnt 

delbart med fyra och skulle härigenom för {1r 1988 uppgå till 72 kr. om dagen. 

Utskottet behandlade även ett motionskrav av denna innebörd i betänkan

det SfU 1986/87: 17. Utskottet ans(1g att garantinivån inte kunde bestämmas 

enbart genom att basbeloppsutvecklingen tilliits slä igenom automatiskt. 

Även andra omständigheter måste tas med i beriikningcn, såsom det 

statsfinansiella läget och behovet av andra familjepolitiska {1tgänlcr inom och 

utom föräldraförsiikringen. Utskottet vidhåller denna uppfattning och anser 

inte att det nu finns skäl att höja garantinivån. Utskottet avstyrker därför 

bifall till motion Sf342. 

Lars Werner m.fl. begär i motion Sf235 yrkande I ett förslag om w/Jyggd 
föräldraledighet med föräldrapenning motsvarande sjukpenningen under 18 

månader fr.o.m. den I januari 1989. En utbyggd föräldraförsäkring är enligt 

motionärerna ett bättre <ilternativ iin vårdnadsbidrag. I motionen anförs 

vidare att männens benägenhet att använda sin rätt att stanna hemma under 

barnets första flr knappast kan anses tillfredsställande. Motionärerna begär 

diirför i yrkande 2 förslag om att fyra av de 18 månaderna skall reserveras för 

den förälder som ej utnyttjat huvuddelen av tiden i de fall då det finns tvii 

vårdnadshavare. 
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liingrc föräldraledighet och begär ett tillkiinnagivande nm att minst en mfoad 

av nuvarande föriildraledighet hör reserveras för pappans personliga bruk 

och ytterligare tid nLir föriildraförsLikringcn byggs ut. 

I propositionen anges att m{ilct iir att bygga ut föriildraförsäkringen till att 

omfatta 18 månader och att ersättningen skall betalas enligt sjukpenningni

vån. Ambitionen lir att utbyggnaden till 18 månader skall vara slutförd i 

början av 1990-talct. Takten i utbyggnaden anges emellertid bli beroende av 

de ekonomiska förutsättningarna och av avvägningen mot andra reform

krav. 

Utskottet vill uttala. sin tillfredsställelse med det mål för utbyggnaden av 

fiiräldraförsiikringen som angetts i propositionen. Utskottet iir emellertid 

inte berett att förorda en förbiittring av föräldraförsiikringen i snabbare takt 

än som anges i propositionen. 

Frågan om kro1eri11g mellan föräldrarna av riitten till förLildrapenning bar 

utskottet behandlat vid flera tillfällen och senast i betänkandet SfU 

1986/87: I 7. Utskottet har cHirvid hLinvisat till föriildraförsiikringsutrcdning

cns betiinkande (SOU 1982:36) Enklare föriiklraförsiikring. vari utredningen 

avvisade en kvotering. eftersom en slidan skulle medföra en krtingligare 

administration och sv:lrighcter ur informationssynpunkt. Vidare skulle enligt 

utredningen en kvotering begränsa föriildrarnas möjligheter att sjLilva 

fördela föriildralcdigheten pä det med tanke pii deras situation mest 

ändam:'\lscnliga sättet. En positiv utveckling niir det gäller fäders uttag av 

föräldrapenning borde i stället kunna uppn{1s genom riktade informationsin

satscr inom olika samhällsomrttden. Utskottet. som varit medvetet om de 

fördelar ur jämställdhetssynpunkt som en kvotering skulle kunna medföra, 

har mot bakgrund av vad föriildraförsäkringsutredningen anfört inte ansett 

sig kunna tillstyrka en kvotering av föräldrapenningen. - Utskottet vidhäller 

alltjämt denna uppfattning. 
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna Sf235 yrkandena 

I och 2 samt Sf34 l. 

Föräldrapenning kan i vissa fall beriiknas efter en särskild beriik11i11gs

gru11d. nämligen då en förälders sjukpenninggrundande inkomst har siinkts i 

samband med ledighet för vård av barn som har fyllt ett år. Föräldrapenning 

skall i sådant fall till de_ss barnet fyller två är beriiknas efter den tidigare 

sjukpenninggrundande inkomsten eller efter en ptt grund av löneutvcckling

cn antagen högre inkomst. Är kvinnan gravid vid utgii.ngcn av de två aren 

med heräknad eller faktisk nedkomst inom sex ini'mader. skall fiirlildrapen

ningen även i fortsättningen beriiknas på motsvarande siitt. En kvinna som 

föder ett nytt barn inom två och ett halvt [1r friin det tidigare barnets födelse 

far alltså föräldrapenning med lägst det belopp som hon fick vid det förra 

barnets födelse. 

Karin Israelsson begär i motion Sf284 ett tillkännagivande att tiden under 

vilken föräldrapenning för bcriiknas efter tidigare sjukpenninggrundande 

inkomst bör utsträckas för föriildrar vilkas tidigare harn iir sv{irt bngvarigt 

sjuka. Motionären framhäller att det för föräldrar som fått ett sv~irt 

handikappat harn ofta finns bttde psykologiska och praktiska hinder för att 

planera för ett nytt barn inom s{i kort tidrymd som två {ir och nämner att hel 

tjänstledighet i dessa fall ofta beviljas under tre ~ir efter barnets födelse. I 
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motionen föresl[1s en förliingning av tidrymden med ett år och piipekas att 

gruppen blir klart avgriinsacL om förWngningcn knyts till föruts:ittningen att 

vi1rdhidrag utgiir för det tidigare barnet. 

Uhkottet behandlade en liknande motion under 1985/86 ;irs riksmiite (se 

SfU 1985/86:22). Utskottet i nhiirntade diirvid yttranden i\vcr motionen fri111 
socialstyrelsen och riksförsiikringsvcrkct. Socialstyrelsen uttalade sig diirvid 

för en förliingning av riittcn att fa bcriikna fiiriildrapenning pi1 grundval av 

tidigare sjukpenninggrundande inkomst till fyra <'ir i de fall motionen avsäg. 

medan riksförsiikringsverket framhiill att specialregler av den typ som 

föreslogs i mutionen skulle förstiirka skillnaderna mellan de fiiriildrar som 

beviljades viirdbidrag och övriga fiiriildrar. Verkl't ansiig ocksi1 att s{1dana 

specialregler skulle komplicera regelsystemet och administrationen. Utskot

tet uttalade försti'telse för de synpunkter som framfi\rts i motionen men ansäg 

att. eftersom den tid som en förälder fick sin föriildrapenning beriiknad pEi 

tidigare sjukpenninggrundande inkomst nyligen hade fiirliingts, effekterna 

av de nya bcstiimmclscrna borde avvaktas innan eventuella föriindringar 

aktualiserades. Mot den bakgrunden avstyrkte utskottet bifall till motionen. 

Utskottet vill i1tcr uttrycka sin försti1clse för de synpunkter som framförs i 

motionen men vidh;illcr sin tidigare uppfattning och anser att effekterna av 

de den I januari 1986 införda bcstiimmelscrna alltjiimt bör avvaktas innan 

eventuella fiiriindringar aktualiseras. Utskottet avstyrker mot denna bak

grund bifall till motion SfW.+. 

Fr.o. m. den I januari 1988 görs ardmg från .fi"iriildmf'l'lllling l'id fiir/os.\'lli11gs-

1•ärd pä samma siitt som avdrag fri111 sjukpenning vid annan sjukhusviml. 1 lcl 

fiiriildrapenning utg;lr dock alltid Wgst enligt garantiniv{1n. Till följd av 

avdraget heriiknas utgifterna för föriildraförsiikringcn minska med drygt 21l 

milj. kr. per t1r. 

I motion Sf239 begär Alf Sn~nsson att avdraget skall avskaffas. 

Riksdagens beslut om avdrag fr~111 föräldrapenning vid förlossningsvård 

fattades s{1 sent som i december 1987 (prop. 1987/88:46. SfU 11. rskr. 10:!). 

Riksdagen godkiinde därvid utskottets hetiinkande, diir utskottet framhöll 

att det inte Hingrc var motiverat att ha skilda regler för sjukhusvt1rd p{1 grund 

av sjukdom och motsvarande v{1rd i samband med förlossning. Utskottet 

anser att det inte finns anledning för riksdagL'n att nu iindra uppfattning i 

fri1gan. \'arför utskottet avstyrker bifall till motion Sf219. 

En kvinna har. som tidigare niimnts. riitt till föriildrapenning fr.o.m. den 

sextionde dagen före beriiknad nedkl)mst. En kvinna kan ocksii ha riitt till 

harn11deskapspe1111i11g, om hon har ett fysiskt pMrestande arbete. som hon 

inte orkar med under graviditetens slutskede. Som förutsiittning frir denna 

rätt gäller att kvinnan inte kan omplaceras till ett annat arbete. Havande

skapspenning kan i dessa fall utges tidigast fr.o.m. den sextionde dagen före 

den beräknade nedkomsten och längst t.o.m. den elfte dagen före denna 

tidpunkt. 

I motion Sf21l7 hegfir Marianne Karlsson en utredning om samhällsdfck

terna av sjukskrivning av blivande mammor tre veckor före förlossning och 

viirdct av att de bereds möjlighet till mindre anstriingande sysslor tiden före 

nedkomskn. Motioniircn pekar pi1 att de flesta kvinnor före en förlossning 
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drabbas av tilltagande trötthet. ryggviirk och förhöjt blodtryck. Följden blir i SfU 1987/88: 16 
enligt motioniiren oftast sjukskrivning efter för samhiillsckonomin kostnads-

kriivande läkarbesök. Någon egentlig sjukdomsbild föreligger inte men av 

privatekonomiska skäl vill kvinnorna arbeta s(t liinge som möjligt under 

graviditeten i stiillct för att börja ta ut föräldraledighet. \.1otioniiren anser att 

en betydande samhiillsekonomisk vinst borde uppst{1 om kvinnorna i stiillet 

automatiskt erhöll tre veckors sjukledighet före förlossningen. 

Utskottet har ovan redogjort för de möjligheter som finns för en kvinna att 

uppbära föräldrapenning eller havandeskapspenning före förlossning. Diir

utöver anses i praxis tillstånd vid Rh-immunisering och flerbarnsgraviditet 

rymmas inom sjukdomsbegreppet i lagen om allmiin försiikring. Utskottet 

anser att de möjligheter till föräldrapenning och havandeskapspenning som 

redovisats iir till fyllest och att fr{1gan om rätt till sjukpenning diiruti.iver 

alltjiimt bör avgöras individuellt och med hiinsyn tagen till undersökande 

läkares bedömning. Utskottet avstyrker diirför bifall till mntion Sf207. 

Tillfällig föräldrapenning 

Tillfällig föräldrapenning utges till förälder som behöver avstå från förvärvs

arbete för att vårda barn under tolv år bl.a. till följd av sjukdom eller smitta 

hos barnet eller barnt:'ts vårdare eller vid besök i samhiillets förebyggande 

barnhiilsovård. Under de nämnda fiirutsiittningarna kan tillfällig föräldra

penning också utges för vård av barn som fyllt tolv meri inlt' sexton iir i de fall 

barnet p•I grund av sjukdom. psykisk utvecklingsstörning eller annat 

handikapp är i behov av särskild tillsyn och vård- eller tillsynsbehovet inte 

grundat riitt till vårdbidrag. Tillfällig föriildrapenning kan utges under högst 

60 dagar per barn och år. 

Tillfällig föräldrapenning utges ocks[1 till föräldrar till barn som fyllt fyra 

men inte tolv år när föräldern avstår frän förvärvsarbete i samband med 

föräldrautbildning. besök i barnets skola eller besiik i förskola eller 

fritidsverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. För 

sildana s. k. kontaktdagar utges ersättning under tvä dagar per barn och {1r. 

Som förutsiittning för att tillfällig föräldrapenning skall kunna utges vid bl.a. 
vård av sjukt barn krävs alltså att föräldern behöver avst{1 frim förviirvsarbe

te. I förarbetena till den lagstiftning varigenom ersättning vid värd av sjukt 

barn infördes, uttalades bl.a. att rätt till ersättning inte före lag om en förälder 
viirdade det sjuka barnet under semester eller annan ledighet. Ersättning 

skulle inte heller utges om den andra föriildern till följd av södan ledighet 

fanns hemma och kunde ge barnet erforderlig tillsyn (prop. 1973:47, SfU 19, 

rskr. 198). Enligt propositionen har det för ersättningsrätten uppstiillda 

kravet p<I att en förälder skall behöva avst<I fran förvärvsarbete under senare 

år kommit att ges en annan innebörd än vad som förutsattes vid reformens 

genomförande. I propositionen p[ipckas att i praxis numera godtas bl.a. att 

en förälder som redan är tjänstledig från sitt arbete och uppbär föräldrap('n

ning i samband med barns födelse kan få rätt till tillfällig föräldraper.ning för 

vård av samma barn. om barnet blir sjukt. I propositionen anförs vidare att 

en generell möjlighet att under den pågående och ekonomiskt kompenserade 

föräldraledigheten ta ut tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom för 
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alltför 1{111gt. Regeringen föröl[1r diirfiir att tillfällig fririildrapcnning skall 

kunna utgii under t'tl harns första 241J levnadsdagar endast om barn<:'! har 

stadigvarande tillsyn i1lllm kommunal eller annan harnoms1irg eller v;irdi1s p{1 

sjukhus. 

Rune Backlund och Karin lsrat'lsson yrkar i motion Sf314 avslag p{1 

propositionen i dt'nna del. Förslaget innebiir enligt motioniircrni1 att rt'glt'rna 

om föriildraförsiikringen kr;'mglas till båcle för försiikringskassorna och 

familjerna. Motioniirerna pt'kar pi1 att den föriilder som inte iir fiiriildraledig 

med nuvarande regler kan utnyttja tillfällig föriildrapenning om barnet och 

den föriildralediga fiiriildcrn insjuknar. medan den hemmavarande föriikkrn 

i samma situation far sjukskriva sig och begiira Ö\'t'rflyttning av föriildrapL'n

ningen till den andra föriildern. om förslaget gi1r igt'nom. 

Utskottet delar den i propositiont'n uttalade uppfattningen att en gt'ntTell 

möjlighet att under pi1g{1ende och ekonomiskt knmpL'nserad föriildraledighet 

ta ut tillfällig föriildrapcnning för alltför l[1ngt. Riksdagen biir diirför bifalla 

propositionen i denna del och avsb motion S1Jl4. 

Som nyss niimnts kan tillfällig föriildrapcnning utges under hiigst 60 dagar 

för varje barn och {1r. I propnsitionen föresl{1s att w1111/c1 dagar ökas till 911 per 

barn och [tr, utom s~ivitt avser tillfällig föriildrapcnning vid sjukdom hos 

ordinarie v;:irdare. Som motiv anförs att det för en liten grupp fi\riildrar med 

barn. som ofta iir sjuka eller drabbas av en allvarlig sjukdom under en 

begränsad tid. finns ett behov av ytterligare dagar med riitt till, tillfällig 

föräldrapenning. 

I motion Sf268 yrkande 3 av Bengt Westerberg m.tl. anförs att fiirslagt't iir 

ett steg i riitt riktning men begiirs att begriinsningen av antalet dagar slopas 

helt för det fötal familjer som p:'1 grund a\· mycket svi1ra <)mstiindigheter 

tvingas utnyttja dt'n tillfälliga föriildrapenningen under !fog tid. Om det blir 

fdiga om vftrd av pt'rmanent karaktiir bör enligt motioniirerna en samordning 

ske med andra crsiittningsformer. 

Utskottet uttalade med anledning a\· motioner om slopande av <iO

dagarsgriinsen i betiinkandet SfU J l)X6/X7: 17 att det för d~n aktuella 

föräldragruppen otvivelaktigt fanns ett behov ;iv ett hiittrc fiirsiikringsskydd. 

Detta var enligt utskottet fallt't i situationer niir de 60 dagarna per itr med 

tillfällig föriildrapenning inte räckte till men samtidigt förutsiittningar för 

vårdbidrag inte föreli1g. Utskottet ans[1g att man så l<ingt möjligt borde 

försöka fylla denna lucka i försiikringsskyddet och att det fanns anledning för 

regt'ringen att undersöka om detta bäst kunde ske genom ett ökat antal 

ersättningsdagar med tillfällig föriildrapenning eller genom iindrade bestiim

melser för vårdbidrag eller genom t'n kombination Cl\' regeliindringar inom dt' 

båda bidragsformerna. 

Utskottet har i sitt betänkande SfU 1987/88:15 tagit ställning till .ett 

regeringsförslag om ytterligare en bidragsnivå inom vårdbidraget och 

förordat att en sådan nivå, nämligen en fjärdedels vårdbidrag. införs. Den nu 

föreslagna utökningen av <lntalct ersiittningsdagar med tillfällig föriildrapcn

ning friin 60 till 90 inncbiir enligt utskottets mening - siirskilt med hiinsyn 

tagen också till den nya viirdbidragsnivim - L'n avst'viird förbiittring för den 

aktuella gruppen barn och föräldrar. Att nu helt slopa begriinsningen av 

antalet dagar anser utskottet sig inte kunna förorda. Utskottet utg;ir dock 
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ifriin att utvecklingen pli ornrt1det iiven fllrtsiittningsvis följs i11lll11 ramen för 

riksförsiikringsvcrkets uppföljnings,·crksamhL't. Med det anförda avstyrker 

utskottet motion Sf.2(18 yrkande 3 och förcslill' att riksdagen bifalkr 

propositionen i vad a\·ser antalet dagar fiir vilka tillfällig föriildrapcnning kan 

utg;\. 

I motion Sf2.+9 av Olof Johansson 111.fl. begiirs att tillfällig föriildrapl·nning 

skall kunna utgii sa1111idig1 lllC'd 1·årdbidrag. l\fotioniirerna anfiir att det fiir 

närvarande inte iir formellt möjligt att kombinera vardbidrag med tillfällig 

föräldrapenning enligt föriildrafiirsiikringsreglcrna. vilket innebiir att fi:iriild

rar ofta anser sig tvingade att liisa friigan genom egrn sjukskrivning. I motion 

Sf268 yrkande.+ av Bengt Westerberg m.fl. begiirs att tillfällig föriildrapen

ning skall kunna utgii vid tillfällig försiimring av dL't handikapp Slllll liggt·r till 

grund för vtm:Ibidraget. Enligt motioniirerna gftr föriilcfrar med v;irdbidrag 

ofta miste om tillföllig föriildrapenning eftersom ersiittning enligt lagen tim 

allmiin försiikring inte kan utg<"1 för samma ,·:irdbehnv som ligger till grund för 

viirdbidraget. Motioniirerna anser att tillfällig förlildrapenning blir utgf1 iiven 

för del handikapp som ligger till grund för v:irdbidraget vid tillfällig 

försiimring av tillståndet. 

Enligt giillande regler kan tillfällig föriildrapenning inte utges för vt1rd

eller tillsynsbehov som grundat riitt till viirdbidrag. Detta innehiir emellertid 

inte att det förh[tllandct att viirdbidrag utg{ir för ett barn utesluter riitt till 

tillfällig föriildrapenning för viird av samma barn. Av förarbetena till den lag 

varigenom riitten till tillfällig föriildrapenning utstriicktes till viird av barn . 

som fyllt tolv fir framg{ir bl.a. följande (prop. J984/8.'i:78 s. 68). Fl\r barn. för. 

vilka vim.lbidrag utges. kan tillfällig fiir~ildrapenning endast komma i friiga 

om det särskilda tillsynsbehov som uppkommit inte ligger till grund för 

vårdbidraget utan innebiir ett utökat tillfälligt tillsynsbehov. Förs~ikringskas

san m<lste sidedes giira en utredning om riitten att uppbiira tillfällig 

fiirtildrapenning i de fall diir vfirdbidrag utges. om det inte klart framgtlr ;l\ · 

läkarutliltande eller andra handlingar att det iir friiga om siidant tillfälligt 

behov. 

Utskottet anser att av det atergivna uttalandet framg~ir att tillfällig 

förtildrapenning viil kan utges för drd av barn i de fall ~om avses i 

motionerna. även om värdbidrag utgtir för barnet. Utsk\)ltet förutsiitter att -

i drn miin oklarhet föreligger om reglernas tilliimpning - riksförsiikringsver

ket tillser att erforderlig information ges till flirsiikringskassorna. Niignt 

riksdagens uttalande med anledning av motionerna Sf2.+9 nch Sf26X yrkande 

4 är därför enligt utskottets mening inte piikallat. 

I två motioner. Sf2.+7 yrkande I (delvis) av Alf Svensson och Sfl22 yrkande 

1 av Bengt Westerberg m.fl., begärs förslag om möjligheten att iiverbta 

rätten till tillfällig föräldrapenning till 11111u111 1111hiirig eller 11iirs11k11dc. I 

motion Sf2.+ 7 avses si1dan riitdör cnsamstiicnde föriildrar medan motinniirer

na i motion StJ22 önskar riitt till tillfällig för!ildrapcnning för annan 

niirståendc även i andra fall. 

Utskottet har tidigare under innevarande riksmöte behandlat denna fn'1ga 

(se SfU 1987/88:6). Utskottet hade dit inhiimtat yttranden i fr{igan frim 

riksfiirsäkringsverkct. Förstikringskasseförbundet, socialstyrdsen och Sven

ska kommunförbundet. I hetiinkandet framhiill utskottl'l inledningsvis att 
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föriildraförsiikringen, som infördes {1r 1974, successivt hyggts ut och förbiitt

rats, inte minst i fråga om den tillfälliga fiiriildrapenningL'n. Trots olika 

genomförda reformer var dock utskottet infi.irst<'1tt med all speciellt en

samst{1ende och ensamboende föriildrar hade ett stiidhcllll\' \'id barns 

sjukdom som inte tiicktes av foriildraförsiikringens regebystem. Utskottet 

var av principiella skiil tveksamt till möjligheten att iivcrlata riitten till 

tillfällig föriildrapenning till n<igon niirstiiende eftersom det kunde befaras att 

en s<\dan utvidgning av riitten till tillfallig föriildrapenning skulle medföra att 

kommunerna ytterligare minskade sin utbyggnad av barn,·i1rdarverksamhe

ten och att SLll'ialförsiikringen således fick ta över kommunl'fnas ansvar. 

Vidare kunde ett genomförande av förslaget medföra S<\viil administrativa 

som tilliimpningsmiissiga problem. :..·1ed hiinsyn till att flertalet remissinstan

ser trots redovisade inviindningar iindå tillstyrkt att frägan utreddes ville 

utskottet inte motsiitta sig att en förutsiittningsli.is utredning kom till sti1nd för 

att klarliigga ensamstii.ende och ensamboende fi'>riikh"<1rs behov av att kunna 

överli1ta riitten till tillfällig föriildrapenning till annan niirst<iende. Utredning

en borde enligt utskottet hl.a. redovisa de administrativa konsekvenserna <1\· 

en si1dan ittgiird och kostnaderna för försiikringen. Vidare förutsatte ett 

klarliiggande av de ensamst;iende och ensamboende föriildrarnas behov att 

kunna överl{1ta riitten till tillfallig fiiriildrapenning enligt utskottets mening 

ocksi1 en kartliiggning av ensamföriildrarnas utnyttjande av de kommunala 

barndrdarresurserna. En sfaian kartliiggning borde sitledes ocksii komma 

till stimd. Vad utskottet s{tlunda anfört gavs som riksdagens mening 

regeringen till kiinna (rskr. 5R). 

Ni1got ytterligare tillkiinnagivande i fri1gan iir enligt utskottets mening inte 

p{1kallat. Motionerna Sf247 yrkande 1 i motsvarande del och Sf322 yrkande I 

avstyrks diirför. 

Tre motioner berör riitten till tillfällig föriildrapenning i de fall en föriilder 

mi'1ste avsti1 fdn fi.irviirvsarbete till följda\· .1j11kclu111 hos a1111w1 ii11 l>t1mc1 eller 

dess rdrdare. l motion Sf206 yrkande I bq!iir Karin lsraelsson och \lartin 

Olsson en utredning om tillfällig foriildrapenning d:'i dagharnvimlares egna 

barn blir sjuka. Även Alf Svensson begiir i motion SC47 yrkande I (dcl\·is) 

ett förslag som möjliggör riitt till ersiittning i si1dana situationn. Ulla-Britt 

Åhark och Lars Svensson begär i motion Sf.251 ett tillkiinnagivande !ll11 att 

tillfällig föräldrapenning bör utgi1 i nu aktuell situation. 

I tre motioner tas upp den niiraliggande fr{1gan nm riitten till tillfällig 

föriildrapenning vid stängning av daghem pii grund av sjukdom. 1 motion 

Sf262 av Mona Sahlin och i motion Sf322 yrkande 2 av Bengt Westerberg 

111.fl. begiirs tillkännagivande om behovet av tillfällig föriildrapenning i 

denna situation och i motion Sf282 begiir Karin lsraclsson och \1artin Olsson 

en utredning hiirom. 

Fr~1gan om riitt till tillfällig föriildrapenning niir en förälder mi1ste avst;\ 

fr{m förvärvsarbete därför att dagbarnvimlares barn iir sjukt behandlades 

senast av utskottet i betiinkandet SfU 1986/87: 17. Utskottet hiinvisade diirvid 

till vad utskottet anfört i samma ff<iga vid det niirmast föregående riksmötet 

och till att föräldraförsiikringsutredningen hiinlat att en ut,·idgning av 

bestämmelserna pa grund av sjukdom eller smitta hos den ordinarie 
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viirdan:ns barn skulle medföra en betydande ut\'idgning av fiirsiikringL'n. 

Utredningen var för sin del framför allt av kostnadsskiil inte beredd att 

föresli1 en s!tdan utvidgning. Utskottet a\'styrkte bl.a. mut denna bakgrund 

motioner med krav pii crsiitlning \id sjukdom hos den ordinarie viird;irens 

barn. Utskottet pekade ocksii pi1 att den som förmedlat barnomsorgen. dvs. i 

allmiinhet kommunen. hade ett ansvar för att ersiittart· fanns tillgiinglig för 

att sköta barnet i de situationer som avsögs i motionerna. 

Utskottet har stor först[1else för de problem som p<\talas i motiont"rna. 

Enligt utskottets uppfattning finns emellertid en betydande risk att en 

utvidgning av rätten till tillfällig föriildrapenning p{1 det siitt som anges i 

motionerna skulle inverka menligt pa kommunernas ansvarstagande för 

barnomsorgen och att soeialförsiikringen skulle fi'1 ta över en stor del av det 

kommunala ansvaret. Utskottet vill diirfiir iin en gi1ng understryka betydel

sen av att den som förmedlat barnomsorgen. dvs. i allmiinhet kommunen. 

tillsl'f all ersiittare finns tillgiinglig i si1dana situationer som avses i motioner

na. Detta giiller i fri1ga om tillfällig föriildrapenning vid sjukdom hos 

dagbarnvi\rdarcs barn och i iin hiigre grad\ id stiingning av daghem. IV!ed det 

anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna Sf206 yrkande I. Sf247 

yrkande I i motsvarande del. Sf25 I. Sf262. Sf282 och SIJ22 yrkande 2. 

Flera motioner tar upp fr~1gan om riitt till uttag av de sammanlagt I (J 

konrakrdagama. 

I motion Sf206 yrkande 2 av Karin lsraelsson och Martin Olsson hegiirs att 

uttaget av kontaktdagar i föriildraförsiikringen inte skall begriinsas till tvii 

dagar per barn och iir utan att tk totalt 16 kontaktdagarna skall kunna tas ut 

vid tidpunkt som föriildrarna sjiilva bestiimmer. Genom detta skapas enligt 

motionärerna större valfrihet för barnfamiljerna. I mntion Sf242 pekar 

Kerstin Göthberg och Rosa Östh p~1 att utformningen av reglerna sbr mycket 

oriittvist genom att en föriilder till barn som fyller tolv iir i början av januari 

inte for någon kontaktdag under vi1rkrminen i i"irskurs 5. medan tv{1 

kontaktdagar utg[tr om barnet fyller i1r i slutet av dceember. l'Vlotioniirerna 

begiir beslut att tillfällig föriildrapenning skall kunna utgi1 under hela lftg- och 

mellanstadiet, oavsett niir pi1 iiret barnet fyller tolv iir. I motion Sf27 I a\' Ylva 

Annerstedt m.fl. föresli1s att riitten att utnyttja kontaktdagarna utstriicks sii 

<1tt de kan anviindas niir barnet gitr i hiigstadiet. eld stadium som foriildr<irna 

enligt motionärerna har minst kunskap om och diir problemen iir sti.irst. 

Lars Werner m.fl. begiir i motion Sf235 yrkande 3 ett beslut om att antalet 

kontaktdagar utökas till en vecka per barn och är och att den nedre 

ltldersgriinsen slopas. Det nuvarande antalct iir enligt motioniin:rna för litet 

för inskolning på daghem eller i skolan och riicker inte heller till för den 

föräldramedverkan som kriivs i t.ex. föriildrakooperativa daghem. För 

kontaktdagar för barn under fyra i1r hör enligt motioniirerna krävas att 

barnet är inskrivet i barnomsorgen. 

Vid behandlingen av förslaget i proposition 1984/85:78 om införande av 

kontaktdagar avvisade utskottet, framför allt av kostnadsskäl, motionsför

slag om införande av ett större antal kontaktdagar än vad regeringen 

föreslagit. Likaså avvisades motionsförslag om ett valfritt uttag av dagarna 

(se SfU 1984/85: 12). Utskottet, som vidhällcr denna insUillning. anser att en 
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jiimn fördelning a\' kontaktdagarna iikar miijlighderna för fiiriildrar. 
fiirskola och skola att u'ppriitthalla en god kontakt under en \'iktig perind av 
barnets uppviixttid. Med hiinsyn hiirtill iir utskl1ttd in!L' helkr herdl att 
förorda att riitten att utnyttja ktintaktdagar utstriicks till att omfatta 1·;1re sig 

barn p{1 högstadiet eller barn under fyr;1 ;ir. Niir det g:iliL'r barn untkr fyra ;1r 
vill utskottet ocks.'1 erinra om att riitt finns till föriildrapenning mL·d ankdning 
av barns födelse. '.\kd det anförda avstyrker ·utskt1ttet bifall till ml1tionerna 

Sf206 yrkande 2. Sf235 yrkande 3 och Sf271. 
Vad giiller det i motion Sf242 p[italade problemet nlL'd kontaktdagar p;·1 

mellanstadiet delar utskottet motitiniirernas uppfattning att kontaktdagar 
hör kunna tas ut för >.kolhesi\k under ett liis~1r oavsett niir p~1 :1ret barnet fyller 
{1r. Regeringen hör diirför med anll'dning ;n: motion Sf242 liigga fram ett 

förslag som gör det möjligt för föriildrar alt ta ut ktrntaktdagar för besiik i 

barnets skola varje termin t.o.m. det kaknderiir som barnet fyller !!liv t1r. 
Det anförda hör ges regeringen till kanna. 

Karin Israelsson od1 '.\1artin Olsson begiir i motion Sf206 yrkande 3 att 

tillfallig föriildrapenning skall utg;i fiir kon taktdagar o;n·se1t 1·ilkt'n b11mo111-

sorg1fom1 som utnyttjas. Kontaktuagarna kan inlL' utnyttjas för besiik i 

privata familjedaghem, vilket enligt motioniirerna skapar stora oriillvisor for 
de föriildrar som iir helt hiinvisadc till pri1ata omsorgsformer i och med att 
den kommunala barnomsorgen inlt' tiicker dterfr{tgan. 

Utskottet behandlade en liknande rmitinn senast i beUinkandet SfU 
19811/87: 17. Utskottet var dit inte hL·rell att fiirord<t L'n ut1idgning a1· riitlL'n till 
s.k. kontaktdagar till försktilevnksamhet som ·inte faller inom samhiilil'ts 
barnomsl1rg. UtskottL't vidh:tlkr denna uppfattning ol-11 av,t\'f'ker diirfrir 

bifall till motion Sf2ll(l yrkande 3. 

Anslagsberäkningen 

I propositionen föreslås att under anslaget Bidrag till föräldraförsiikringen 
för budgetåret 1988/89 skall anvisas ett förslagsanslag av I 286 000 000 kr. 

I motion Sf235 yrkande 4 av Lars Werner m.fl. begiirs att till Bidrag till 
föräldraförsäkringen skall ansl{1s 3 000 milj. kr. utövi:r regeringens förslag för 
att tiicka de i motionen framställda kraven om bl.a. utbyggd för1ildraförs1ik
ring. Karin Israclsson m.fl. kritiserar i motion Sf-'04 beslutet om avdrag fr5.n 
föräldrapenning vid förlossningsvård och hegär att beloppd om 20 milj. kr. 

skall tillföras föräldrarna och anslaget därför ökas med beloppet. 
Utskottet har ovan avstyrkt bifall till yrkandena i motion Sf235 om bl.a. 

utbyggd föräldraförsäkring. Utskottet har vidare avstyrkt i:n motion om 

slopande av avdraget på föräldrapenning vid förlossningsv<lrd. Till följd 

härav avstyrks bifall även till de nu aktuella anslagsyrkandena. Utskottet har 

inte någon erinran mot regeringens medclsberäkning under femte huvudti

teln till anslaget C 2. Bidrag till föriildraförsiikringen och tillstyrker 

förslaget. 

Lagförslaget 

I proposition 1987/88: 100, bilaga 7. framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

( 1962:381) om allmän försäkring innefattar författningsiindringar - förutom 
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avseende föräldraförsiikringcn - även i friiga om v(trdhidragct. Sisinämnda SflJ 1987/88: 16 

författningsiindringar har behandlats av utskottet i hct:inkande SfU 1987/ 
88: 15. Med hiinsyn hiirtill liigger utskottet i bilaga fram ett nytt förslag till lag 
om ändring i lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring. Utskottets författnings-

förslag i.iverensstiimmcr med regeringens förslag i dessa delar. 

Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

I. beträffande siinkt kompe11.mtio11.rniri1 inom förii/;lraförsiikringen 
att riksdagen avslår motion I 987/88:Sf328 yrkande 1 i motsvarande del 

och yrkande 3 i motsvarande del. 

2. beträffande garantinil'ån inom förii/draförsiikringen 
att riksdagen avslår motion l 9X7/88:Sf342, 

3. betriiffandc utbyggnad m· fiiriildraförsiikringen 
att riksdagen avslär motion I 987/88:Sf235 yrkandena 1 och 2. 

4. bctriiffandc hoterad fi.iriildraledighet 
att riksdagen avslär motion 1987i88:Sf341. 

5. betriiffande siirskild beriikningsgrund för fijriildrape1111ing 
att riksdagen avslår motion I 987/88:Sf284. 

6. beträffande anlrag friln förii/drapenning vid fiir/os.rning.1Tdrci 
att riksdagen avsl{1r motion 1987/88:Sf239. 

7. betriiffande sjukskrfrning före förlossning 
att riksdagen avslår motion l 987/88:Sf207, 

8. beträffande tillfiillig föriildrupm11i11g i111der tid dil 1111m111 fiiräldra
penning wgår 
att riksdagen med bifall till proposition 1987/88:100, bil. 7. titt. C 2 i 

denna del, och med avslag på motion 1987/88:Sf314 antar det av 

utskottet i bilaga framlagda förslaget till lag om iindring i lagen 

(1962:381) om allmän försäkring s~tvitt avser 4 kap. 10 ~. 12 *andra 

och tredje styckena samt 16 *· 
9. beträffande anwlet ersiillningsdagar med tillfällig föriildrape1111ing 

att riksdagen med bifall till propositionen i denna del och med avslag 

p<I motion l 987/88:Sf268 yrkande 3 antar det av utskottet i bilaga 
framlagda förslaget till lag om ändring i lagen ( 1962:381) nm allmän 

försiikring i de delar som inte berörts under moment 8 ovan, 

10. beträffande tillfällig föriildrapenning samtidigt med l't/rdhidrag 
att riksdagen avslår motionerna l 987/88:Sf249 och l 987/88:Sf268 
yrkande 4, 

11. beträffande tillfällig förii/drapenning till 11111um närstående än 
förälder 
att riksdagen avslår motio11erna l 987/88:Sf247 yrkande 1 i motsvaran

de del och 1987/88:Sf322 yrkande I, 

12. beträffande tillfällig föräldrapenning vid stängning ill' daghem 
m.m. 
att riksdagen avslår motionerna 1987/88:Sf206 yrkande I, 1987/ 

88:Sf247 yrkande l i motsvarande del, 1987/88:Sf25 I, 1987/88:Sf262. 

I 987/88:Sf282 och J 987/88:Sf322 yrkande 2, 13 



13. beträffande jlexi/Je/t 1111ag av ko111aktdagar 
att riksdagen avsU1r motionerna l 987/88:Sf206 yrkande 2 och 1987/ 

88:Sf271, 
14. beträffande ökat antal ko111aktdagar m.m. 

att riksdagen avslår motion 1987/88:Sf235 yrkande 3. 

15. beträffande kontaktdagar under mellanstadiet 
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Sf242 som sin mening 
ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

16. beträffande rätt till konwktdagar vid privat barnomsorg 
att riksdagen avslar motion 1987 /88: Sf206 yrkande 3. 

17. beträffande medelswll'isningen till föriildraf örsiikringen 
att riksdagen med bifall till proposition 1987/88: IOU, bil. 7. litt. C 2, i 

denna del och med avslag på motionerna 1987/88:Sf235 yrkande 4 och 

1987/88:Sf304 till Bidrag till föriildraförsåkri11ge11 för budgetåret 

1988/89 anvisar ett fiirslagsanslag av I 286 000 OOU kr. 

Stockholm den 3 mars 1988 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

Doris Håvik 

Närvarande: Doris Hävik (s). Nils Carlshamre (m). Karin Israclsson (c). Ulla 
Johansson (s ), Gullan Lind blad ( m). Lena Öhrsvik ( s), Nils-Olof Gustafsson 
(s). Kenth Sk[Jrvik (fp). Siri Häggmark (m). Ingegerd Elm (s). Rune 
Backlund (c). Barbro Sandberg (fp), Ingegerd Anderlund (s). Karl-Erik 
Persson (vpk) och Maud Björnemalm (s). 

Reservationer 

1. Sänkt kompensationsnivå inom föräldraförsäkringen 
(mom. 1) 

Nils Carlshamre. Gullan Lindblad och Siri lfäggmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar med "Utskottet 

behandlade senast" och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande 

lydelse: 

Enligt utskottets mening kräver såväl det statsfinansiella som det samhälls

ekonomiska läget betydande besparingar. Det i motion Sf328 framlagda 

förslaget påverkar enligt utskottets uppfattning inte nämnvärt den sociala 

standarden. särskilt inte med hänsynstagande till förslagen om sänkta 

marginalskatter i motion 1987/88:Sk470 av Carl Bildt m. fl. angående 

skattesänkning. Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet förslaget i motion 

Sf328 om att den generella ersättningsnivan inom föräldraförsäkringen sänks 

till 80 r;;;. Besparingseffekten av detta bör som vidare anförs i motionen 

tillgodogöras statsbudgeten. Det bör ske genom en omfördelning av 
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avgiftsuttaget. Regeringen bör liigga fram förslag till lagändringar i enlighet 

med det anförda i så god tid att förslaget kan triida i kraft den 1 januari 1989. 

dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

1. betriiffande sänkt kompensarionsniwl inom föriildraförsclkringe11 

att riksdagen med bifall till motion l987/88:Sf328 yrkande 1 i 

motsvarande del och yrkande 3 i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. Garantinivån inom föräldraförsäkringen (mom. 2) 

Nils Carlshamre, Gullan Lindblad och Siri 1-Higgmark (alla ml anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar med '"Utskottet 

behandlade även'" och slutar med "motion Sf342" bort ha följande lydelse: 
Ersättningen enligt garantiniv[m visar enligt utskottets uppfattning en 

tendens att sliipa efter i värde. Höjningen den 1 januari 19'/l.7 från 48 kr. till 6ll 

kr. återställer inte värdet. Detta drabbar främst de sfönst sUillda familjerna. 

En regel bör därför införas som gör att garantiniv{m automatiskt följer med 

penningvärdesutvecklingen. För att ftstadkomma detta bör ersättningen 

enligt garantinivån fr.o.m. den 1 januari 1989 bestiimmas till en trehundra

sextiofcmtedcl av basbeloppet. Eftersom föräldrapenning kan utg[1 inte bara 

med helt utan också med halvt eller fjiirdedels belopp bör ersiittningen per 

hel dag enligt garantinivån avrundas till närmaste hela krontal som är jiimnt 

delbart med 4. Den närmare utformningen av erforderliga bestiimmelser bör 

ankomma på regeringen. 

Vad utskottet sålunda anfört bör med bifall till motion Sf342 ges 

regeringen till känna. 

dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

2. beträffande garantinivän inom föriildraförsiikringe11 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf342 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

3. Utbyggnad av föräldraförsäkringen och kvotcrad 
föräldraledighet (mom. 3 och 4) 

Karl-Erik Persson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet vill" 

och slutar med '"samt Sf341" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill uttala sin tillfredsställelse med det i propositionen angivna 

målet för utbyggnaden av föräldrapenningförsäkringen. 18 månader med 

ersättning motsvarande sjukpenning. Den i propositionen angivna takten för 

utbyggnaden är emellertid enligt utskottets uppfattning helt otillräcklig. 

Reformen är brådskande och bör därför genomföras redan fr.o.m. den 1 

januari 1989. 

I fråga om kvotering av föräldraledigheten mellan föräldrarirn då båda iir 

vårdnadshavare vill utskottet framhålla följande. En kvotering behövs som 
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stöd för miinnen för att de i stöm: utstriickning iin för ntirvarande skall stanna 

hemma hos sina harn under deras första {ir. Detta iir viktigt hi1de för 

kvinnornas situation pä arbetsmarknaden och för miinnens syn rii arbetsför

delningen i hemmet. 4 av de 18 m{111adernas föriildralcdighet med föriildra

penning hör därför avsiittas för den v[1rdnadshavare som inte utnyttjat 

huvuddelen av föriildralcdigheten da det finns tvi1 v~mlnadshavare. I 

avvaktan p{t att föriildraförsiikringen byggs ut till 18 mänader bör minst I 

m[111ad av nuvarande föriildralcdighet reserveras fiir ckn v[trdnadshavarc 

som inte tar ut huvuddelen av ledigheten. 

Det anförda bör med bifall till motionerna Sf235 yrkandena I och 2 och 

Sf341 ges regeringen till kiinna. 

dels att moment 3 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

3. betriiffande 111hyggnc1cl av fiiräldraförsiikringen 
att riksdagen med hifall till motion 1987/88:Sf235 yrkandena I och 2 
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

dels att moment 4 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

4. betriiffandc kl"Oteracl fiiriildraledighcr 
att riksdagen med hifall till motion i987/88:Sf341 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

4. Särskild beräkningsgrund för föräldrapenning ( mom. 5) 

Karin Israclsson och Rune Backlund (b{tda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med '"Utskottet vill" 

och slutar med "motion Sf284"' bort ha följande lydelse: 
Nya hesti.immelser om tiden för en förälder att fö sin föräldrapenning 

hcräknad efter tidigare sjukpenninggrundande inkomst triidde i kraft den 1 

januari I 986. De har allts{1 nu giillt i drygt tvii iir. fiir föriildrar till barn som 

insjuknar i livshotande sjukdomar såsom olika former av tumörsjukdomar, 

leukemi och svåra allergiska reaktioner ställs stora krav på vårdinsatser. 

Dessa kan många gänger utsträckas över flera år och för föriildrarna kan det 

vara svfirt av b{tde psykologiska och praktiska skäl att planera för ett nytt 

barn inom den tid som nu gäller för rätt till föräldrapenning efter tidigare 

sjukpenninggrundande inkomst. Utskottet delar cHirför den i motion Sf284 

framförda uppfattningen att tiden hör förliingas med ytterligare ett [tr för 

föräldrar till barn med sdra handikapp. En förutsiittning för riitt till förliingd 

tid i det avseende som nu är i fråga bör. såsom anges i motionen. vara att 

vårdbidrag utg[1r. Det anförda bör med bifall till motion Sf284 ges regeringen 

till känna. 

dels att moment 5 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

5. betriiffandc särskild !1eriikni11gsgru11d för föriildrape1111i11g 
att riksdagen med bifall till motion l 987/88:Sf284 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet <infört. 
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5. Avdrag från föräldrapenning vid förlossningsvård (mom. 6) 

Karin Israelsson (c). Rune Bad:lund (c) och Karl-Erik Persson (vpk) ;msn 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med "Riksdagens 

beslut" och slutar med '"motion Sf239" hort ha följande lydelse: 

Riksdagen har visserligen nyligen fattat beslut om avdrag fr{111 föriildrapen

ning vid förlossningsv{ll'd (se prop. 1987/88:-16. SfU 11. rskr. 102). Utskottet 

anser emellertid. sasom framhölls i en reservationav c- och vpk-lcdamöterna 

till utskottets betänkande. att det ~ir viktigt att föriildrar känner att samhiillets 

resurser står till deras förfogande inför en si1 livsavgörande händelse som att 

fä en ny familjemedlem och att principen om att all mödraviml och 

förlossningsvård skall vara kostnadsfri snarast bör Merinföras. Regeringen 

bör därför med anledning av motion Sf239 Higga fram förslag härom i s{1 god 

tid att detta kan ske senast vid halvi1rsskiftct 1988. 

dels att moment 6 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

6. beträffande ardrag från jiJrii/draprn11ing rid förlos.rni11gsrård 
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Sf2.W som sin mening 

ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

6. Tillfällig föräldrapenning under tid då annan 
föräldrapenning utgår (mom. 8) 

Karin Israelsson och Rune Backlund (bäda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 8 som börjar med '"Utskottet 

delar" och slutar med "motion Sf314'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar den i motionen framförda uppfattningen att regeringens 

förslag att inskränka rätten till tillfällig föriildrapenning under ett barns första 

åtta månader innebär en försämring· av föriildraförsäkringen bitde för 

föräldrarna och för försäkringskassorna. Nt1gra större olägenheter med. de 

nuvarande reglerna har inte heller redovisats i propositionen. Med det 

anförda anser utskottet att riksdagen med bifall till motion SIJ 14 bör avslit 

propositionen i denna del. 

dels att moment 8 i utskottets hcmstiillan bort ha följande lydelse: 
8. betriiffande tilljlillig fiiriildrape1111i11g undt:r tid då <m11a11 föräldra

penning utgår 
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf314 och med avslag p<i 

proposition 1987/88: WO. hil. 7. litt. C 2 i denna del. avslär det av 

utskottet i bilaga framlagda förslaget till lag om ändring i lagen 

(1962:381) om allmän försäkring s{1vitt avser 4 kap. 10 *· 12 §andra 

och tredje styckena samt 16 §. 
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7. Antalet ersättningsdagar med tillfällig föräldrapenning 
(mom. 9) 

Kenth Skiirvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 8 med "'Utskottet har" 

och slutar på s. 9 med "'kan utgå"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser det i och för sig vara ett steg i rätt riktning att det högsta 

antalet dagar som tillfällig föräldrapenning kan utga per barn och år höjs från 

60 till 90 dagar. För ett fåtal familjer som på grund av mycket svåra 

omstiindighcter tvingas utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen under lång 

tid iir emellertid inte heller 90 dagar tillräckligt. Maximeringen av dagantalet 

bör därför enligt utskottets uppfattning helt slopas. Utskottet avstyrker 

sälcdes bifall till propositionen i nu behandlad del och tillstyrker bifall till 

motion Sf268 yrkande 3. 

dels att moment 9 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

9. beträffande a11tale1 ersii1111i11xsdagar med tillfiillig föräldrapenning 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf268 yrkande 3 och med 

avslag på propositionen i denna del antar det av utskottet i bilaga 

framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring i de delar som inte berörts under moment 8 ovan med den 

ändring att 4 kap. 12 § första stycket erhåller följande såsom 

Reserl'anternas förslag betecknade lydelse. 

Regeringens förslag Reservanternas förslag 

4 kap. 
\2 §1 

Tillfällig föräldrapenning enligt 
10 * första stycket och 11 § utges 
under högst 60 dagar för l'llrje ham 
och år. Om föriildern behöver avstå 
från f örriirrsarbcte a1• skiil som anges· 
i JO * ji"Jrsta stycket l, 3 och 4 utges 
tillfiillix f öriildrapenning under ytter
ligan~ högst 30 dagar för varje barn 
och år. 

1 Scnasll' lyd<.:lse 1985:87. 

Tillfällig föräldrapenning enligt 
10 * första stycket och 11 § utges 
under obegriinsat antal dagar. 

8. Tillfällig föräldrapenning till annan närstående än förälder 
(mom. 11) 

Kenth Skårvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som börjar med "Något 

ytterligare"' och slutar med ''avstyrks därför" bort ha följande lydelse: 

Såsom ovan framgått har utskottet i sitt av riksdagen godkända betänkan

de SfU 1987/88:6 förordat att en förutsättningslös utredning kommer till 
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stånd för att klarlägga ensamstående och ensamboende föriildrars behov av 

att kunna överlåta riitten till tillfällig föriildrapenning till annan närstt1ende. 

Enligt utskottets mening bör den förutsättningslösa utredning om föriild

rars behov att kunna överlåta rätten till tillfällig föriildrapenning till annan 

närstf1endc som angetts i utskottets niimnda befänkande omfatta alla 

föräldrar och säledes inte inskränkas till ensamstående eller ensambnende 

förfälrar. 

Vad utskottet med anledning av motion Sf322 yrkande I sålunda anfört bör 

ges regeringen till känna. 

dels att moment 11 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

11. betriiffande tillfällig f örii/drape1111i11g till a1111a11 11iirsti/e11de iin 
förälder 
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Sf322 yrkande I och 

med avslag på motion I 987/88:Sf247 yrkande I i motsvarande del som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

9. Tillfällig föräldrapenning vid stängning av daghem m.m. 
(mom. 12) 

Karin Israclsson (c), Kenth Skårvik (fp). Rune Backlund (c) och Barbrn 

Sandberg (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Frågan om" 

och slutar på s. 11 med "yrkande 2" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är det klart otillfredsställande att föriildrapenning 

inte kan utgå till förälder vars barn inte kan tas emot av dagbarnvårdaren p[1 

grund av att hans eller hennes egna barn iir sjuka. Om problemet inom den 

kommunala barnomsorgen inte kan lösas genom omplacering till nägon 

annan dagbarnvårdare som känner barnet, tvingas en föriilder att stanna 

hemma utan rätt till ersättning. Detsammma gäller niir ett daghem stängs pä 

grund av sjukdom hos personalen eller av andra plötsligt uppkommande 

orsaker. Mot denna bakgrund anser utskottet att en utredning bör tillsiittas 

med uppgift att lägga fram förslag i de nu aktuella hänseendena. Det anförda 

bör med bifall till motionerna Sf206 yrkande I och Sf282 samt med anledning 

av motionerna Sf247 yrkande I. Sf251. Sf262 och Sf322 yrkande 2 ges 

regeringen till känna. 

dels att moment 12 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

12. beträffande tilljlillig föräldrape1111i11g l'id stängning av daghem 
m.m. 
att riksdagen med bifall till motionerna 1987/88:Sf206 yrkande I och 

l 987/88:Sf282 och med anledning av motionerna 1987/88:Sf247 yrkan

de I i motsvarande del, 1987/88:Sf251. 1987/88:Sf262 och 1987/ 

88:Sf322 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 
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10. Flexibelt uttag av kontaktdagar (mom. 13) 

Nils Carlshamrc (m). Karin lsraelsson (c). Gulla1i Lindhlad (m). Siri 

Hiiggmark (m) och Runt: Hacklund (c) anst:r 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pä s. 11 med "'Vid 

behandlingen·· och slutar pä s. 12 med "och Sf27 l "'bort ha följande lydelse: 

Vid behandlingen av förslaget i proposition 1984/85:78 om införande av 

kontaktdagar avvisade utskottet. framför allt av kostnadsskäl. motionsför

slag om ett större antal kon taktdagar än vad regeringen föreslagit. Utskottet 
vidhåller dt:nna instiillning och iir inte heller berett att förorda att riitten till 

kontaktdagar utstriicks till att omfatta harn under fyra {1r. T fr{1ga om dessa 

barn vill utskottt:t ocksä erinra om riitten till föriildrapenning med anledning 

av barns födelse. Utskottet avstyrker cfarför bifall till motion Sf235 yrkande 

3. 
Utskottet anser diiremot att kont aktdagarna inte bör vara hestiimda tili ett 

visst antal per t1r utan att det totala antalt:t dagar. 16 stycken. biir kunna tas ut 

när som helst när barnet iir mellan fyra och tolv {1r. Hiirigt:nom skapa\ en 

större valfrihet för barnfamiljer och en möjlighet att"ta en Hingre tids ledighet 

vid t.ex. inskolning p;'.t daghem eller vid skolstarten. Detta hör med anledning 

av motion Sf206 yrkande 2 ges regeringen till kiinna. Utskottet iir diiremot 

inte. siisom förordas i motion Sf27 I. berett att striicka ut tiden för utnyttjande 

av kontaktdagarna till högstadiet. 

dc:ls att moment 13 i utskottets hemstiillan hört ha följande lydelse: 

13. beträffande jlc:xihelr llllllg 111· ko11111krdagar 

att riksdagen med anledning av motion 191'7/88:Sf206 yrkande 2 och 

med avslag pf1 motion l 987!88:Sf271 som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskottet anfört. 

11. Flexibelt uttag av kon taktdagar (mom. 13) 

Kenth Sbrvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pa s. 11 med "Vid 

behandlingen" och slutar på s. 12 med "och Sf271" bort ha följande lydelse: 

Vid behandlingen av förslaget i proposition 1987/88:78 om införande av 

kontaktdagar avvisade utskottet. framför allt av kostnadsskäl. motionsför

slag om ett större antal kontaktdagar iin vad regeringen föreslagit. Utskottet 

vidhåller denna inställning och är inte heller berett att förorda att rätten till 

kontaktdagar utsträcks till att omfatta barn under fyra ~1r. J fråga om dessa 

barn vill utskottet också erinra om rätten till föräldrapenning med anledning 

av barns födelse. Utskottet avstyrker därför bifall till motion Sf235 yrkande 

3. 
Utskottet anser däremot att kontaktdagarna inte bör vara bestämda till ett 

visst antal per är utan att det totala oförändrade antalet dagar hör kunna tas 

ut när som helst under den tid då barnets ålder berättigar till kontaktdagar. 

Hiirigenom skapas en stiirre valfrihet för barnfamiljerna och en möjlighet att 

ta en Hingre tids ledighet vid t.ex. inskolning pi1 daghem eller vid skolstarten. 
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Tiden fiir uttag av kontaktdagarna biir ocks{1 str:ickas ut si1 att kontaktdagar SfU 1987/88: I<i 
kan tas ut Liven när barnet g~1r på högstadiet. det skolstadium om vilket 

föräldrar ofta har minst kunskap och diir problemen <1ftast :ir störst. Detta 

bör med bifall till motion Sf27 I gL's regeringL'n till k:inna. Härigenom 

tillgodosL's OL'ks{1 motion Sf206 yrkande 2. 

dels att moment 13 i utskL1ttcts hcmstiillan bort ha följande lydelse: 

13. betr:iffande flexibclT 1111ag m· ko111aklllag11r 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf271 och med anledning 

av motion l 987/88:Sf206 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört. 

12. Ökat antal kon taktdagar m.m. (mom. 14) 

Karl-Erik PL'rsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pil s. 11 med ''Vid 

behandlingen" od1 slutar p;I s. 12 med "SID I" b11rt ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vad som anförts i motion Sf2.:t'i att två 

kontaktdagar per barn och t1r iir otillräckligt vid inskolning pi1 daghem eller i 

skolan. Antalet räcki:r inte heller för den fiiriildramedvcrkan som t.ex. 

föräldrakooperativa daghem kräver. För de angirna :indam~1len hehöver 

också nedre iildersgriinsen. fyra ttr. tas bort. För barn under fyra ar bör dock 

krävas att de är inskrivna i barnomsorgen. Antalet kontaktdagar bör därför 

enligt utskottets mening snarast ökas till en vecka per barn och [1r. Utskottet 

biträder således det i motion Sf235 yrkande 3 framlagda förslaget. Regering

en bör därför lägga fram förslag om ett fr.o. m. elen I januari 1989 ökat antal 

kontaktdagar utan nc.dre åldersgräm i enlighet mL'd det anförda. · 

dels att moment 14 i utskottets hemstLillan bort ha följande lydelse: 

14. beträffande ökat a11111l kontaktdagar 111.m. 

att riksdagen med bifall till motion J 987/88:SC35 yrkande 3 som sin 

mening ger regeringen til.1 känna vad utskottet anfört. 

13. Rätt till kon taktdagar vid privat barnomsorg (mom. 16) 

Nils Carlshamre (m). Karin Tsraclsson (c). Gullan Lindblad (m). Kenth 

Skårvik (fp). Siri Häggmark (111). Rune Backlund (c) och Barbro Sandberg 

(fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Utskottet 

behandlade" och slutar med "yrkande 3" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning bör tillfällig föräldrapenning utgil för kon

taktclagar oavsett vilken barnomsorgsform som utnyttjas. Det finns ingen 

anledning att från förmånen utesluta föräldrar som har sina barn i ett privat 

familjehem. Detta gäller sil mycket mer som förhnllandet pi1 n];'tnga håll iir 

sådant att kommunen inte kan erbjuda barnomsorg utan hänvisar föräldrar

na till privat verksamhet. Det bör ankomma pä regeringen att utforma och 
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snarast liigga fram förslag härom. Det anförda bör med anledning av motion 
Sf206 yrkande 3 ges regeringen till kiinna. 

dels att moment I 6 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

16. betriiffande riit1 till kontaktdagar 1"id pri1•11t barnomsorg 
att riksdagen med anll'dning av motion l 987/88:Sf21l6 yrkande 3 som 
sin mening ger regeringen till k;inna _vad utskottet anfört. 

14. Mcdelsanvisningcn till föriildraförsäkringcn (mom. 17) 

Under förutsiiu11i11g m· hifall 1ill rcsa1"11lio11 5 

Karin lsraelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dl'ls att den del av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med ··utskottet 

har" och slutar med "'tillstyrker förslaget" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har ovan avstyrkt bifall till yrkandena i motion Sf235 L)lll utbyggd 

föriildraförsäkring. Utskottet har emellertid tilbtyrkt motion Sf239 om 

slopande av avdraget p{1 föräldrapenning vid förlossningsdrd. Till följd 

hiirav beriiknas kostnaderna för föräldraförsiikringcn öka med 20 milj. kr. 

för budgetiiret 1988/89. Enligt utskottets mening bör denna kostnadsiikning i 

sin helhet finansieras över statsbudgeten. I enlighet med förslaget i motion 

Sf304 bör därför till anslaget C 2. Bidrag till föräldraförsiikringen anvisas 20 

milj. kr. utöver regeringens förslag. 

dels att moment 17 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

17. beträffande medelsa111'is11i11ge11 1ill föriildraförsiikri11ge11 
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf304 och med anledning 

av proposition 1987/88: 100, bil. 7. litt. C 2. i denna del samt med avslag 
på motion l 987/H8:Sf235 yrkande 4 till Bidrag 1ill föriildraförsiikringen 
för budgetåret 1988/89 anvisar ett förslagsanslag av 1 306 000 000 kr. 

15. Medelsanvisningen till föräldraförsäkringen (mom. 17) 

Under för111siiff11ing m· hifall till rescrva1iona11a 3, 5 och 12 

Karl-Erik Persson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pa s. 12 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "tillstyrker förslaget" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har ovan tillstyrkt bifall till yrkandena i motion Sf235 om 

ut byggd föräldraförsäkring och ökat antal k.ontaktdagar. Utskottet har 

vidare tillstyrkt en motion om slopande av avdraget pfi föriildrapenning vid 

förlossningsvård. Till följd härav beräknas kostnaderna för föräldraförsäk

ringen öka med 3 020 milj. kr. för budgetåret 1988/89. Denna kostnadsök

ning bör enligt utskottets mening i sin helhet finansieras över statsbudgeten. I 

enlighet med förslagen i motionerna Sf235 yrkande 4 och Sf.304 bör därför till 

anslaget C 2. Bidrag till föräldraförsäkring anvisas 3 020 kr. utöver regering

ens förslag. 
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dels att moment 17 i utskottets hcms!iillan bort ha följande lydelse: 
17. betrMfande mede/sa111'is11i11ge11 till jiJriildraförsiikri11grn 

att riksdagen med bifall till motionerna l987/88:Sf235 yrkande 4 och 
1987/88:SfJ04 och med anledning av proposition 1987/88: 100, bil. 7. 
litt. C 2. i denna del till Bidrag till fiiriildraförsiikri11gc11 för budgeti'trct 
1988/89 anvisar ett förslagsanslag av 4 306 000 000 kr. 
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Av utskottet framlagt 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring 1 

att 4 kap. 10, 12 och 16' §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
10 §2 

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som 
inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i sam
band med 

1. sjukdom eller smitta hos barnet, 
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, 
3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, 
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besö

ker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning 
att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapen-
ning. 

För vård av ett barn vars levnads
ålder understiger 240 dagar utges till
fällig föräldrapenning enligt första 
stycket endast om tillsynen av barnet 
är stadigvarande ordnad eller om 
barnet vårdas på sjukhus. 

En förälder till barn som fyllt fyra men inte tolv år har rätt till tillfällig 
föräldrapenning även när föräldern avstår från förvärvsarbete i samband 
med föräldrautbildning, besök i barnets skola eller besök i förskole- eller fri
tidshemsverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar 
(kon taktdagar). 

Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en fader som avstår från 
förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid förloss
ningen, biträda i hemmet eller vårda barn. Motsvarande gäller i tillämpliga 
delar för en fader vid adoption av barn, om barnet inte fyllt tio år. Som adop
tion anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att adoptera det. 

12 §3 

Tillfällig föräldrapenning enligt Tillfällig föräldrapenning enligt 
10 § första stycket och 11 §utges un- 10 §första stycket och 11 §utges un
der högst 60 dagar för varje barn och der högst 60 dagar för varje barn och 
år och enligt JO §andra stycket under år. Om föräldern behöver avstå från 
högst två dagar per barn och år. förvärvsarbete av skäl som anges i 

1 Lagen omtryckt 1982:120. 
2 Senaste lydelse 1985:87. 
3 Senaste lydelse 1985:87. 

10 §första stycket 1, 3 och 4 utges till
fällig föräldrapenning under ytterli
gare högst 30 dagar för varje barn 
och år. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Tillfällig föräldrapenning enligt 
JO § tredje stycket utges under högst 
två dagar per barn och år. 

Tillfällig föräldrapenning enligt Tillfällig föräldrapenning enligt 
10 § tredje stycket utges under högst 10 §fjärde stycket utges under högst 
tio dagar per barn. Sådan tillfällig tio dagar per barn. Sådan tillfällig 
föräldrapenning utges inte för tid ef- föräldrapenning utges inte för tid ef
ter sextionde dagen efter barnets ter sextionde dagen efter barnets 
hemkomst efter förlossningen. Vid hemkomst efter förlossningen. Vid 
adoption räknas tiden från den tid- adoption räknas tiden från den tid
punkt föräldrarna fått barnet i sin punkt föräldiarna fått barnet i sin 
vård. vård. 

Uppbär en förälder Oavkortade löneförmåner under tid då han bedriver 
studier, jämställs avstående från studier med avstående från förvärvsarbete 
vid tillämpning av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning, i den mån 
föräldern går miste om löneförmånerna. 

Föräldrapenningförmåner får inte 
utges till båda föräldrarna för 
samma barn och tid i annat fall än 
som anges i 4 § andra , stycket och 
10 § andra och tredje styckena. 

16 §4 

Föräldrapenningförmåner får inte 
utges till båda föräldrarna för 
samma barn och tid i annat fall än 
som anges i 4 § andra stycket och 
10 § tredje och fjärde styckena. 

Tillfällig föräldrapenning får utges till båda föräldrarna för samma barn 
och tid, om båda följer med ett barn till läkare när barnet lider av allvarlig 
sjukdom. Detsamma gäller om båda föräldrarna, som en del i behandlingen 
av barnet, behöver delta i ett läkarbesök eller i någon av läkare ordinerad 
behandling. 

Oavsett antalet barn utges till en förälder inte mer än sammanlagt hel för
äldrapenning per dag. · 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. 
2. Den nya föreskriften i 4 kap. 10 §andra stycket tillämpas första gången 

på ersättningsfall som börjar efter ikraftträdandet. 

4 Senaste lydelse 1985:87. 
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