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Regeringens proposition 

1978/79: 168 

om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen 
tn. m.; 

beslutad den 15 mars 1979. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 
GABRIEL ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att en allmän föräldrautbildning i anslutning till 

barns födelse genomförs med början år 1980. Föräldrautbildningen skall 

byggas ut successivt i landstingens regi som en del av den normala 

verksamheten vid mödra· och barnavårdscentraler samt BB. 

Vidare föreslås att kvinnor som på grund av förvärvsarbetets art inte kan 

fortsätta sina normala arbetsuppgifter i graviditetens slutskede i princip skall 

ha rätt till omplacering hos arbetsgivaren med bibehållen lön. De kvinnor 

som inte kan omplaceras i anställningen föreslås i stället ta ledighet med 

ersättning från försäkringskassan, havandeskapspenning. Denna ersättning 

skall kunna utgå tidigast från och med den sextionde dagen och längst till och 
med den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse, dvs. 
under högst 50 dagar. Havandeskapspenningen beräknas på samma sätt som 
sjukpenning. 

Vidare föreslås en rad förbättringar av föräldraförsäkringen och den 

motsvarande rätten till ledighet från anställningen för vård av barn. 
Den nu utgående särskilda föräldrapenningen, som omfattar tre månader, 

föreslås under samtliga tre månader utgå med ett belopp som motsvarar 

förälderns sjukpenning, dock lägst garantinivån. Särskild föräldrapenning 

föreslås utgå med 90 dagar för varje barn även vid flerbarnsfödsel. 
Vidare föreslås att reglerna för föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

ändras så att de i huvudsak överensstämmer med de som gäller för 

sjukpenning. Dock införs en yttersta gräns på 60 dagar per barn och år. 

Liksom nu skall ersättning utgå när fadern stannar hemma i samband med 

barns födelse. Fadern föreslås få en självständig rätt till föräldrapenning för 

tio dagar i samband med barnets födelse. 

Föräldrar föreslås få rätt att utnyttja särskild föräldrapenning bl. a. i 
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samband med föriildrautbildning. 

Vidare föreslås en höjning av åldersgränsen till tolv år för föriildrapenning 

för tillfällig vård av barn. Detta skall gälla barn födda år 1970 eller senare. 

I propositionen läggs också fram förslag om ökat antal dagar med 

föriildrapcnning i samband med adoption av barn som iir mellan åtta och tio år 

samt vissa ändringar beträffande vårdbidrag till handikappade barn. 

Kostnaderna för den föreslagna förbättringen av foräldraförsäkringen 

beräknas uppgå till 240 milj. kr. per år. De nya reglerna föreslås trikla i kraft 

den I januari 1980. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

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


dels att 4 kap. 13 och 16 §§ skall upphöra att gälla, 


dels att 4 kap. I, 2, 3, 7-9, 11, 14, 17, 18 och 20 §§, 9 kap. 4 §och 16 kap. I § 


skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 9 § av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~vdefse 

3 kap. 
9 ~· 

~ 

Försäkrad kvinna har rätt till 

havandeskapspenning, om havande

skap har satt ned hennes.fiirmåga att 

u(föra uppgi/iema i sitlförvärvsarbete 

med minst hä(/ien och hon inte kan 

omplaceras till annat mindre an

strängande arbete enligt bestämmel

serna i 12 § lagen (1978:4 !OJ om rätt 

till ledighet .för i·ård al' barn, m. m. 

Havandeskapspenning utgårfiir i-wie 

dag som nedsättningen består. dock 

tidigast från och med df'n sextionde 

dagen och längst till och med den e(lte 

dagen.före den beräknade tidpunkten 
.för barnets.födelse. 

Havandeskapspenning utgår med 

belopp som motsvarar kvinnans sjuk

penning enligt 4 §. 

Kvinna som önskar erhålla havan

deskapspenning skall göra ansökan 

därom. Till a11sökan skallfogas läkar

i11tyg om kvi1111ans möjligheter att 

11(/öra sina arbetsuppgifier. Allmä11 

.försäkringskassa får på,/ordra af/ kvin

nans rätt till havandeskapspe1111ing 

styrkes genom utlåtande av hennes 

arbetsgivare. 

1 Lagen omtryckt 1977:630. Senaste lydelse av 4 kap. 13 och 16 ~~ 1977:630. 
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N11mra11dc lydelse Fiircslagrn ll'dl'ise 

I beslut 0111 /ial'(111deskapspenning 
skall anges under vilken tid ersällning 
kan lllgå. 

Vad i lag eller annan .fb1fa11ning 

./iireskrii•es om sjukpenning gäller 

.fi'åga 0111 havancleskapspenning. Hav

ancleskaµspenning utgår <:i i den mån 

kvinnan .för samma tid uppbär !!iuk
pcnning. 

4 kap. 

H 
Försäkrad förälder som är inskriven hos allmän försäkringskassa har rätt 

till föräldrapenning enligt detta kapitel. 

Föräldrapenning utgår ej för tid då föräldern förvärvsarbetar. 

Föräldrapenning utgår .för l'<ird ai· 

barn endast om barnet är bosatt här i 
riket. 

Vid adoption av barn Jär bamet 
anses busatt i riket om de blil'Gnde 
adoptivföräldrarna ära bosatta i ri
ket. 

2 § 

För ä Id rapen ni n g i samband med barns födelse utgår 

under högst etthundraåttio dagar sammanlagt för föräldrarna. 

Moder har rätt till föräldrapenning Moder har rätt till föräldrapenning 

tidigast från och med den sextionde tidigast från och med den sextionde 

dagen före den beräknade tidpunk dagen före den beräknade tidpunk

ten för barnets födelse. För tiden ten för barnets födelse. För tiden 

efter barnets födelse är den av föräld efter barnets födelse är den av föräld

rarna som till huvudsaklig del ombe rarna som till huvudsaklig del l'årdar 

sö1jer vården om barnet berättigad till barnet berättigad till föräldrapen

föräldrapenning. ning. 

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

särskilda skäl 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 får utgå längst till tvåhundrasjuttionde dagen efter den då 

barnet fötts. Har sjukdom hos barnet eller föräldrarna under viss tid hindrat 
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N11rnra11di' lrdd\C Fiirl'.1/age11 l\'ll<'ls<' 

föriildrarna från att vårda barnet, forliinges elen i första punkten angivna tiden 

i motsvarande mån. 

H 

Föräldrapenning enligt 2 *utgår ej Föräldrapenning enligt 2 ~utgår ej 

till båda föräldrarna for samma dag. till båda föräldrarna för samma tid. 

11a/vjiirä/drape11ni11g.fi:ir dock l//gå till 

båda.föräldrarnaför samma dag. när 

de al'!ösa l'arandra i värden GI' 

bamct. 

7 ~ 
Adoptivföräldrar ha från den dag de få barnet i sin vård rätt till 

föräldrapenning under sammanlagt högst 

I. etthundraåttio dagar om barnet etthundraåttio dagar om barnet ej 

ej har fyllt åtta år, har fyllt tio år. 

2. fyrtiofem dagar om barnet har 

/vllt ålla 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 §. 

Förälder har rätt till för ä Id r a - Förälder har rätt till för ä Id r a 
penning för tillfällig vård penning för tillfällig. vård 
av barn om barnet ej har fyllt tio år av barn om barnet ej har fyllt tolv år 
och föräldern behöver avstå från och föräldern behöver avstå från 
förvärvsarbete i samband med förvärvsarbete i samband med 

I. sjukdom hos barnet, I. sjukdom eller smitta hos bar

net, 

2. sjukdom hos barnets ordinarie 2. sjukdom eller smitta hos barnets 
vårdare, ordinarie vårdare, 

3. besök i samhällets fOrebyggande 3. besök i samhällets fOrebyggande 
barnhälsovård, barnhälsovård. 

4. besök iförskoleverksamhet inom 
samhällets barnomsorg i vilken barnet 
deltar. 
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iV111•an111de lrdf'lw l i"ireslagcn ~vdl'l~e 

Rätt till for~ildrapenning enligt första stycket tillkommer även fader som för 

biträde i hemmet eller för vård av barn avstår från förvärvsarbete i samband 
med barns födelse. 

9 ~ 
Föräldrapenning enlig/ 8 § urgår.för Föräldrapenning urgår enlig/ 8 § 

.föräldersom har barner i sin vård eller. .forsta srycker under högst sextio dagar 

om.foräldrar gemensam/ ha barn i sin per barn och år för .föräldrarna 
vård. .för .föräldrarna rillsammans sammanlagt och enligt 8 § andra 

varje år under högst stycket under högst tio dagar 

samband med barns födelse. 
I. rolv dagar om ifami/jen .finns e/f 

barn. 

2. femton dagar om ifami(jen.finns 

fl•å barn, 

3. aderton dagarom ifami(jenjinns 

rre eller }lera barn. 

Av der antal da1far som anges i 

fors ta stycket får varje förälder använ

da en dag.för ändamål som a1•ses i 8 § 

4. Vid beräkning al' anta/er dagar med 

rätt fil/ .föräldrapenning enlig/ forsta 

stycker anses två dagar med halv.foräl

drapenning som en dag. 

Förälder, som vanligen ej har barn i 

sin vård men som ril{fälligl vårdar 

barn, har rätt ri/I föräldrapenning 

inom ramen .for der antal dagar för 

vilkerföräldrapenning kan utgå till den 

andre av .f<iräldrarna enligJ första 

stycker. 

11 § 

Särskild föräldrapenning för vård av barn utgår för varje barn 

under högst nittio dagar sammanlagt för föräldrarna. Särskild föräldrapen

ning får utgå längst till dess barnet fyller åtta år. Utan hinder härav får dock 

särskild föräldrapenning uppbäras till utgången av det första skolåret. 

Ha föräldrar gemensamt barn i sin vård, utgår särskild föräldrapenning 

under hälften av den i fcirsta stycket angivna tiden till var och en av dem. 

Förälder som ensam har vårdnaden om barnet har rätt att själv uppbära 

föräldrapenningen under hela den tid som angives i första stycket. 

Vid.flerbörd.forde/as i.första srycker Särskild föräldrapenning inom ra
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N11rnru11ci<' ll'lil'IS<' 


angiven tid med lika tid .fur rnrie 


bam. 


Fiircslagen lrdelse 

men .fiir den i jiirsw stycket angirna 

tiden utgår även i samband med.fhräl

drauthildning eller besök i f(irskolc

rerksamhct inom samhälll'ls bamom

sorg. i vilken barnet delwr. Särskild 

.föräldrapenning som ll/Wges i sam

band med.fhräldrautbildning kan utgå 

.före barnets .födelse. 

13 § 

För sextio dagar a1• den i 11 § 

angil'na tiden beräknas föräldrapen

ningen på sä1t som anges i 14 och 

15 §§. 

För ö1•riga trellio dagar beräknas 

föräldrapenningen enligt 16 §. 

Ha.föräldrar gemensamt barn i sin 

vård. beräknas ersäl/ningen en/igT 

jorsta och andra styckena for i•ar och 

en avjoräldrarna under tre11io respek

tive femton dagar. 

14 § 

Under tid som anges i 13 §.första Särskild föräldrapenning utgår för 

stycket utgår särskild foräldrapenning dag, då 

för dag, då 

a) förälder ej förvärvsarbetar, med belopp motsvarande förälderns sjukpen

ning enligt 3 kap. 4 §,dock lägst trettiotvå kronor (garantinivå}, 

b) förälder förvärvsarbetar högst hälften av normal arbetstid, med belopp 

motsvarande hälften av det belopp som anges under a}, 

c) förälder förvärvsarbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid, med 

belopp motsvarande en fjärdedel av det belopp som anges under a). 

16 § 

Under tid som anges i 13 § andra 

stycket utgår särskild .föräldrapenning 

.för dag, då forälder .förvärvsarbetar 

högst tre fjärdede/ar av normal arbets

tid. i enlighet med .förälderns önskan 

med belopp motsvarande hel, halv 

eller fjärdedels garantinivå. 
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N11l'am11dc ~rdclsc Föreslagen lrdelw' 

17§ 

Särskild föräldrapenning enligt Särskild föräldrapenning.för ända

11 § utgår ej för tid då den andre mål som anges i 11 § .första stycket 

föräldern uppbär föräldrapenning utgår ej för tid då den andre föräldern 
enligt 2 § för samma barn. uppbär föräldrapenning enligt 2 § för 

samma barn. 

För samma barn utgår till föräld För samma barn utgår till föräld
rarna sammanlagt per dag högst hel rarna sammanlagt per dag högst hel 
särskild föräldrapenning. Oavsett särskild föräldrapenning_för ändamål 

antal barn utgår till en förälder ej mer som anges i 11 § .första stycket. 

än sammanlagt hel föräldrapenning Oavsett antal barn utgår till en 

per dag. förälder ej mer än sammanlagt hel 

föräldrapenning per dag. 

Vid beräkning av antalet dagar med 

rätt ti/f särskild.föräldrapenning anses 

två dagar med hafr föräldrapenning 

eller fyra dagar med fjärdedels föräl

drapenning som en dag. 

18 § 

Som villkor för särskild föräldrapenning enligt 11 §gäller att föräldern varit 

inskriven hos allmän försäkringskassa under minst etthundraåttio dagar i 

följd närmast före den dag för vilken föräldrapenning skall uttagas. I övrigt 
äga bestämmelserna i 5 § motsvarande tillämpning. 

Bestämmelserna i 10 § andra Bestämmelserna i 3 kap. 10 § 

punkten äga motsvarande tillämp- .Oärde s(vcket och 15 § äga motsva

ning på särskild föräldrapenning. rande tillämpning på särskild föräl

drapenning, dock ej ifall som anges i 

11 §../Järde stycket. 

20 § 

Bestämmelserna i 2 kap. 10 § samt 3 kap. 12 § och 16-18 §§ äga 

motsvarande tillämpning i fråga om föräldrapenning. 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 § minskad med den 

sjukpenning som skulle belöpa på vårdersättningen. Bestämmelserna i 3 kap. 

7 § första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om 

föräldrapenning enligt 4 kap. 2 och 8 §§. 

Bestämmelserna i 3 kap. 7§ tredje 

stycket gälla i tillämpliga delar i.fråga 
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N111•arandc ~rdclsl' 

om .fiirii/dra{Jcnning enlig! 4 kap. 8 ,,1· 

.fiirs/a S(\'Ckel. 

A llmiin.Jiirsäkringskassafår när del 

.finns skäl till det pqfordra all .föräl

derns dill 1ill .1iirskild.fiiräldra{Jcnning 

enlig! 11 { fiiirde s1yckc1 styrkes genom 

i111yg ar den som har anordna1.föräl

dra11thildni11ge11. 

Vid beräkning m· ama/el dagar med 

rätt till .fiiriildrapenning anses tl'å 

dagar med halv jiiriildra{Jenning eller 

.f.in1 dagar med .f.iiirdcdcls .fiiriildra

pe1111i11g som en dag. 

Beträffande föräldrapenning. som tillkommer förälder vilken ej har 
uppnått aderton års ålder, får försäkringskassan på framställning av barna
vårdsnämnd besluta om utbetalning till annan enligt 3 kap. 18 ~. 

Är moder vid tiden för barnets fodelse 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. 

9 kap. 
4 § 

Försäkrad förälder äger för vård av Försäkrad förälder äger for vård av 
barn som ej fyllt sexton år rätt till barn som ej fyllt sexton år rätt till 
vård bidrag om barnet på grund v å r d h i cl r ag om barnet på grund 
av sjukdom, psykisk utvecklings av sjukdom, psykisk utvecklings
störning eller annat handikapp .för störning eller annat handikapp under 
avsevärd tid är i behov av särskild minst sex månader är i behov av 
tillsyn och vård. Vid bedömningen särskild tillsyn och vård. Vid bedöm
av rätt till vårdbidrag skall jämväl ningen av rätt till vårdbidrag skall 
beaktas sådana mcrutgifter som jämväl beaktas sådana mcrutgifter 
uppkommer på grund av barnets som uppkommer på grund av 
sjukdom eller handikapp. barnets sjukdom eller handikapp. 

Vårdbidrag utgår allt efter tillsyns- och vårdbehovets omfattning och 
merutgifternas storlek med belopp motsvarnnde hel eller halv förtidspension 
till ensamstående jämte pensionstillskott som svarar mot pensionen. 

Vårdbidrag bevi(jas att u1gå tills Vårdbidrag kan begränsas 1il/ l'iss 

vidare. Behovet av bidrag skall lid. Behovet av bidrag skall omprö
omprövas vart tredje år. såvida ej vas vart tredje år, såvida ej skäl 
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N11rnrumlt· lr1k/.\1' fiiresfugc·11 lrdl'l.\c' 

skäl föreligga för omprövning med föreligga för omprövning med korta-

kortare mellanrum. re mellanrum. 

16 kap. 

1 ~ 
Den som önskar komma i åtnjutande av pension skall göra ansökan hos 

allmän försäkringskassa i enlighet med vad regeringen förordnar. 

Åtnjuter försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård enligt 

denna lag, må allmiin försäkringskassa tillerkänna honom förtidspension 

utan hinder av att han icke gjort ansökan därom. Detsamma skall gälla då 

förs~ikrad åtnjuter sjukpenning, ersiittning för sjukhusvård eller livränta 

enligt lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsiikring eller motsvarande ersiitt

ning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens 

förordnande. 

Åtnjuter försäkrad sjukbidrag el- Åtnjuter försäkrad sjukbidrag el

ler 1ill riss lid hl'gränsad handikapper- ler har handikappersättning eller 

sättning, må den tid varunder sådan vårdbidrag 1illerkä111s honom .för be

tormån skall utgå !Orlängas utan att gränsat! tid, må den tid varunder 

ansökan därom gjorts. sådan förmån skall utgå förlängas 

utan att ansökan därom gjorts. 

I den mån regeringen så förordnar må allmän försäkringskassa tillerkänna 

den pensionsberättigade pension enligt denna lag utan hinder av att han icke 

gjort ansökan därom. 

För den försäkrades kostnader för läkarundersökning och IL!karutlåtande 

vid ansökan om förtidspension. handikappersättning eller vårdbidrag skall 

ersättning utgå i enlighet med vad regeringen förordnar. 

Övergångsbestämmelser 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

2. För förälder som vid ikrafttriidandet av denna lag uppbär föräldrapen

ning enligt 4 kap. tillämpas 4 kap. I § i dess äldre lydelse. 

3. Föräldrapenning enligt 4 kap. 8 § utgår för barn födda 1970 och 

senare. 

4. Förälder har rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn, om barnet 

är fött före den 1 januari 1978, för besök i förskoleverksamhet inom 

samhällets barnomsorg i vilket barnet deltar enligt 4 kap. 8 § första stycket 4. 

och 9 § andra stycket i dessa lagrums lydelse före den I januari 1980. 

5. För särskild föräldrapenning tillämpas 4 kap. 11 ~ Gärde stycket i dess 

lydelse före den I januari 1980 vid nerbörd, som ägt rum före detta 

datum. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av 
barn, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:410) om rätt till ledighet för 

vård av barn. m. m. att 4-7, JO och 12-14 g skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vdelse 

4 § 

Utöver vad som följer av 3 § har Utöver vad som följer av 3 S har 

arbetstagare rätt till hel ledighet arbetstagare rätt till hel ledighet 

under tid då arbetstagaren uppbär under tid då arbetstagaren uppbär 

hel föräldrapenning enligt 4 kap. hel föräldrapenning enligt 4 kap. 

lagen (1962:381) om allmän försäk lagen (1962:381) om allmän försäk

ring och till halv ledighet under tid då ring och till.förkortning av arbetstiden 

arbetstagaren uppbär halv föräldra- till hä({ten eller till tre .Oärdedelar 

penning. under tid då arbetstagaren uppbär 

halv eller _fjärdedels föräldrapen

ning. 

Kvinnlig arbetstagare har vidare rätt till hel ledighet i samband med barns 

födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för nedkom

sten och sex veckor efter nedkomsten. 

5 ~ 
Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledighetens 

början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex måna

derna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid 

beräkning av anställningstid tillämpas 4 § lagen (1974: 12) om anställnings

skydd. 

Det i första stycket angivna vill Det i första stycket angivna vill

koret gäller ej för rätt till ledighet koret gäller ej för rätt till ledighet 

under tid då arbetstagaren uppbär under tid, då arbetstagaren uppbär 

föräldrapenning för tillfällig vård av 1. föräldrapenning för tillfällig 

barn enligt 4 kap. lagen (1962:381) vård av barn enligt 4 kap. 8 § lagen 

om allmän försäkring, eller för rätt (1962:381) om allmän försäkring, 

till ledighet som avses i 4 § andra 2. särskild föräldrapenninng för 

stycket. ändamål som anges i 4 kap. I 1 §_fjärde 

stycket samma lag. 

Villkoret gäller ej heller för rätt till 

ledighet som avses i 4 ~ andra 

stycket. 
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,\'111·11ra11cll' ln/d\t' fi"ircs/11grn lrddw, 

6 ~ 
Ledighet får delas upp på högst två perioder för varje kalenderår. Berör 

ledighets period mer än ett kalenderår. skall den hänföras till det kalenderår 
under vilket ledigheten har påbörjats. 

Ledighet under tid då arbetsta Ledighet under tid då arbetsta
garen uppbär föräldrapenning för garen uppbär föräldrapenning för 
tillfällig vård av barn enligt 4 kap. tillfällig vård av barn enligt 4 kap. 8 § 
lagen (1962:381) om allmän försäk lagen ( 1962:381) om allmän försiik
ring tar delas upp utan hinder av ring eller uppbär särskild.föräldrapen

bestämmelserna i första stycket. ning jör ändamål som anges i 4 kap. 

I 1 §".!lärde s(vcket samma lag får delas 
upp utan hinder av bestämmelserna i 
första stycket. 

7S 
Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall, om ej annat 

föreskrivs i andra stycket. anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader 
före ledighetens början eller. om det ej kan ske, så snart som möjligt. I 
samband med anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är 
avsedd att pågå. 

Ledighet under tid då arbetsta Ledighet under tid då arbetsta
garen uppbär föräldrapenning för till garen avser alf uppbära föräldrapen
fällig vård av barn enligt 4 kap. lagen ning för tillfällig vård av barn enligt 4 
<1962:381) om allmän försäkring kap. 8 §lagen (1962:381) om allmän 
skall anmälas till arbetsgivaren försäkring eller avser all uppbära 

minst en vecka före ledighetens särskild ./iiräldrapenning enligt 4 kap. 

början. Föranleds sådan ledighet av 11 §" .Oärde stycket samma lag skall 
sjukdom gäller dock ej någon anmäl anmälas till arbetsgivaren minst en 

ningstid. vecka före ledighetens början. För
anleds ledigheten av sjukdom eller 

smilla gäller dock ej någon anmäl

ningstid. 

10 * 
Arbetstagare får ej sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att 

arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna 

lag. 
Sker uppsägning eller avskedande i Sker det ändå, skal/ uppsägningen 

strid mot första stycket. skall åtgärden eller avskedandet ogiltig/Ork/aras, om 

./Ork/aras ogiltig, om arbetsragaren arberstagaren begär der. 

begär det. Därvid ska/134-37 §§, 39 § 

samt 41 § jörsra och andra styckena 
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N1m1ramlc· lrcltlsl' 

lagen (1974:12) om anställningsskydd 

rilliimpas. 

IH 
Bryrer arbetsgh•are mor JO _,1· .försra 

s~1·cker skall arbetsgil'aren utge, .förur

om lön och andra ansrällning~för

måner som arbersragaren kan l'ara 

berälligad rill, ersäl/ningför den skada 

som har uppkommit. Härl'id skall 38 § 

rrec(ie och .fiärde sryckena samr 40 .\~ 

lagen (1974: 12) om ansrällningsskydd 

rillämpas. 

IH 
Bryter arbetsgi1•are mot denna lag 

på annat säll än som sägs i JO ffarsta 

s(rcket, skall arbetsgil'aren till arbets

tagaren utge ersä11ni11g .för uppkom

men skada. l'id bcdiimande om och i 

rad mån skada har 11ppstå11 skall 

hänsyn tas äl'en till omständigheter al' 

annan än rent ekonomisk beryddse. 

Fiirl'sl11gc·11 lrdel.\c' 

En kvinnlig arbetstagare, som på 

grund al' havandeskap inte kan u(fbra 

fi'siskt påfrestande arbetsuppgifier, 

har räu all bli omplacerad till el/ 

mindre ansträngande arbere med 

bibehållna anställning~f(jrmåner. Det

ra gäller dock endast.från och med den 

sextionde rill och med den e(tie dagen 

före den beräknade tidpunkten för 

barnets .fodelse och under .tbrutsätt

ning att der skäligen kan kräl'as all 

arbetsgivaren bereder kvinnan annat 

arbete hos sig. 

Den som vill utnyt(ja sin räl/ till 

omplacering en/igt./orsta s(vcket, skall 

anmäla detta till arbetsgivaren minst 

en månad i.förväg. Arbetsgivaren skall 

diirejier lämna besked om möjligheten 

till omplacering så snart det kan ske. 

IH 
En arbetsgivare som b1:rter mot 

de1111a lag skall betala arbetstagaren 

skadestdnd _f(jr den förlusr som upp

kommer och .för den kränkning som 

har skett. 

0111 det är skäligt, kan skadesrånder 

sätras ned eller helt falla borr. 
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N111·ara11d(' ~rdelse 

Om det med hänsyn 1ill skadans 

storlek eller andra omsländiglu·tcr är 

skälig!, kan skadeståndl'fs belopp 

nedsättas i .fhrhållande till 1•ad som 

a1111ar.\ skulle ha lllgårr. F11flsrä11dig 

b1'.fi-ielse Fån skadesråndsskyldigher 

kan också medges. 

I ji"åga om anspråk på skadestå11d 

enl(~I .första s(rcket skall 40 § .förs1a 

och tret(je s(1•ckena lage11 (1974: I]) om 

anställningsskydd 1illämpas. 

Fiires/agcn !l'C/i'/se 

IH 
Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om 

rättegången i arbetstvister. 

Förs talan med anledning av 

uppsägning eller avskedande, gäller i 

tillämpliga delar 34-37 §§, 38 § tred

je s1ycket andra meningen, 39-41 §§ 

samt 41 § andra stycket lagen 

(/974:12) om anställningsskydd. I 

ji"åga om annan talan tillämpas 64-f>6 

och68 Hlagen(/976:580)ommedbe

stämmande i arbetslivet på motwa

rande sätt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 12 § i 

anslutning till lagens ikraftträdande, får anmälan som avses i 12 § andra 

stycket göras dessförinnan, dock med verkan tidigast från ikraftträdandet. 
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Utdrag 

SOCIALDEPARTEMENTET 	 PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1979-03-15 

\länarande: s1atsmin1stcrn Ullstcn, ordförande, och slatsråden Sven 
Rom~rnus, Mundebo, Wikström, Friggcbo, Wirtcn, Rodhe, Wahlberg, 
I lansson. Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Romanus, 

Tham, Rondcstam 

Föredragande: statsrådet Gabriel Romanus 

Proposition om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraför
säkringen m. m. 

1 Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 juli 1973 tillkallade 
dåvarande statsrådet Camilla Odhnoff ledamöter i en arbetsgrupp med 
uppdrag all bl. a. pröva frågan rörande information och utbildning i 
barnuppfostringsfrågor samt andra angränsande frågor rörande föräldraskol
ning. 

Utredningen antog namnet barnomsorgsgruppen. Den 20 de1.:ember 1973 
uppdrog regeringen, efter hemställan av riksdagen (SoU 1973:30, rskr 
1973:372), åt barnomsorgsgruppen all i anslutning till fullgörandet av tidigare 
mmnat utredningsuppdrag göra en övergripande utredning rörande IOräl
drautbildning. 

Barnomsorgsgruppen lämnade i november 1975 betänkandet (SOU 
1975:87) Samverkan i barnomsorgen. I betänkandet redovisades ett diskus
sionskapitel om föräldrautbildning. Betänkandet remissbehandlades och 
remissvaren beträffande föräldrautbildning överlämnades till barnomsorgs
gruppen för beaktande i det fortsatta utredningsarbetet. 

Barnomsorgsgruppen 1 har därefter i februari 1978 avgivit betänkandet 
(SOU 1978:5) Föräldrautbildning I. Kring barnets födelse. En sammanfall
ning av förslagen i betänkandet fogas till protokollet i detta ärende som bila,;a 

I. 

1 Riksdagsledamoten Grethe Lundblad, ordförande, avdelningschefen Annika Baude, 
sekreteraren Karl-Axel Johansson. riksdagsledamoten Ella Jonsson, skolkonsulenten 
Elsa Wahrby och sekreteraren Margareta Viklund. 
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Efter remiss har yttranden över hetiinkandet avgetts av socialstyrelsen, 
skolöverstyrelsen <SÖJ, riksforsäkringsverkct (RFV), arbetsmarknadsstyrel
sen, statens invandrarverk, statens handikappråd, familjestödsutredningen 
<S 1974:01 ), folkbildningsutredningen (lJ 1975: 19), gymnasieutredningen !U 
1976: IO), utredningen om vissa vårdutbildningar i11om högskolan (VÅRD 77) 
(U 1977:06), barnolycksfallsutredningen <S 1977:07), utredningen om 
sjukvårdens inre organisation <S 1977:02), niimnden for samhiillsinformation, 
Universitets- och högskoleämbetet <UHÄ), ärkebiskopen, Svenska kom
munförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige <LO), 
Tjänstemännens centralorganisation TCOl, Centralorganisationen SACO/ 
SR <SACO/SR), Svenska arbetsgivareföreningen <SAf), Lantbrukarnas riks
förbund ( LRFJ. Försäkringskassefiirbundet, Utbildningsradion, Riksför
bundet Hem och Skola, Sveriges socionomförbund, Föreningen Sveriges 
sociakhefer, Kommunstyrelserna i Stockholri1s, Huddinge, Eslöv, Viisterås, 
Faluns, Luleå och Härnösands kommuner, Landstingets förvaltningsutskott 
i Stockholm, Kristianstad, Viistmanland, Kopparberg och Norrbotten, 
Handikappförbundens centralkommittc <HCK) efter hörande av medlems
förbund, De handikappades riksförbund <DHRJ, Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund, Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, 
Svenska kvinnors vänsterförbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsför
bund, Centerns ungdomsförbund, Folkpartiets ungdomsförbund, Arbe
tarnas bildningsforbund (A8F), Studieförbundet Vuxenskolan och Förening
en barnens rätt i samhället. 

Yttrande över betänkandet har dessutom inkommit från Kalmar läns 
landsting, Jämtlands läns landsting, Svenska Hälso- och Sjukvårdens 
Tjänstemannaförbunds <SHSTFJ rikssektion för barnsjuksköterskor, Sveri
ges dövas riksförbund, Rädda barnens riksförbund, Adoptionscentrum, 
Föreningen för aktivt föräldraskap/lärarskap, Fredrika-Bremer-Förbundet 
och Sveriges psykologförbund. 

En sammanställning av remissyttrandena fogas till protokollet i detta 
ärende som hilaga 2. 

Från år 1974 omvandlades den tidigare moderskapsförsäkringen till en 
föräldraförsäkring lprop. 1973:47, SflJ 1973:19, rskr 1973:198, SFS 
1973:473-474). Den nya försäkringen innebar flera principiella nyheter. Bland 

de viktigaste var att även fäder fick rätt att utnyttja ledigheten. I försäkringen 
infördes vidare en garantinivå för att ge en minimiersättning till de föräldrar 
som av olika skäl saknar eller har låg sjukpenning. 

Ett annat nytt inslag i försäkringen var en rätt till sjukpenning för vård av 
sjukt barn. Rätten begränsades till tio dagar per familj och kalenderår. 

Samtidigt som föräldraförsäkringen trädde i kraft genomfördes också 
betydande förändringar i sjukpenningförsäkringens uppbyggnad. Sjukpen
ningen - och därmed även föräldrapenningen - utgår fr. o. m. den I januari 
1974 i princip med 90 '!" av den ordinarie inkomsten samtidigt som den 
beskattas. Den är också ATP-grundande. Föräldra försäkringen fick därmed 
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redan från början en n(ira anknytning till förälderns inkomst. 

Sedan föriildraförsäkringen infördes har förmånsregh:rna successivt bytts 
ut. Som en törsta åtgiird förliingdes år 1975 rätten till föräldrapenning i 

samband med barns födelse från sex till sju månader. 

Samtidigt med att fåriildraförsiikringen triidde i kraft tillkallades familje

stödsutredningen 1 IS 1974:0 I) för att göra en första sammanställning och 

bedömning av erfarenheterna av de nya reglerna. Utredningen lid; också i 

uppdrag att bl. a. utreda förutsiittningarna får att i vissa avseenden utvidga 

förmånerna inom föriildraförsiikringen. 
I ett delbetänkande (S()U 1975:62) förkortad arbetstid för småbarnsfor

iildrar redovisade familjestödsutredningen erfarenheterna från föriildrafår
säkringens första tillämpningsår och lade fram förslag för dess fortsatta 

utbyggnad. 
På grundval av dels familjestödsutreclningens förslag om Förkortad 

arbetstid för småbarnsforäldrar <SOU 1975:62) dels en rapport ms S 1976:5) 
Ökade möjligheter till föriilclraleclighet genom föräldraförsäkringen bereddes 

inom regeringskansliet frågan om utbyggnad av förälclraförsäkringen. Därvid 

medverkade slirskilt utsedda företrädare för de dåvarande regeringsparti

erna. 
En utbyggnad av föräldraförsiikringen och en därmed sammanhängande 

utvidgning av rätten till ledighet beslutades av riksdagen våren 1977 (prop. 

1976/77: 117. SflJ 1976177:27, rskr 1976177:298, SFS 1977:630, 631 ). De nya 
reglerna trädde i kraft elen I januari 1978 och innebar bl. a. att förälclraför

säkringen byggdes ut med ytterligare två månader. Av den sammanlagda 
erslittningstiden om nio månader kan tre månader tas ut i form av särskild 
föräldrapenning under de tidsperioder föräldrarna finner lämpliga fram 
t. o. 111. barnets första skolår. Den särskilda föräldrapenningen kan användas 
såväl vid hel ledighet som niir ledigheten tas ut i form av förkortad arbetstid 
och utgår diirför som hel, halv eller en fjiirdeclels föräldrapenning. Förälder 
har rätt till ledighet under tid då siirskild föräldrapenning utgår. Ledigheten 
kan tas ut dels som hel ledighet, dels som del tidsledighet genom förkortning 
av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar av den normala arbetstiden. 
Föräldrar med barn födda efter elen I januari 1978 har således rätt till särskild 
föriilclrapenning under sammanlagt tre månader för varje barn. Även elen 
särskilda föräldrapenningen utgår med det belopp som svarar mot sjukpen
ningen, dock lägst 32 kr. per dag. Under den tredje månaden utgår den 

särskilda föräldrapenningen med 32 kr. per dag for alla. Ersättningstiden är 

delad mellan föräldrarna, men med möjlighet att på ett enkelt sätt överlåta tid 

till den andre föräldern. För barn födda åren 1971-1977 gäller övergångsbe
stämmelser för elen särskilda föräldrapenningen. 

Från den I januari 1979 har också införts betydande nyheter i fråga om rätt 

till ledighet for vård av barn (prop. 1977178:104, AU 31, rskr 253, SFS 

ILJtredningsman landshövdingen Camilla Odhnoff. 

2 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 168 
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1978:410). Den nya föriildraledighetslagcn ger föriildrar riitt att vara helt lediga 
från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till tre l]Urdedelar av normal 
arbetstid ("sextimmarsdag"). Riitten att vara helt lediga har föriildrarna så 
liinge de vårdar barn som iir under ett och ett halvt års ålder. lbtten att 
förkmta arbetstiden till tre l]iirdedclar av normal arbetstid giiller till dess 
barnet Ur åtta år eller har avslutat sitt första skolår. Denna rätt till ledighet iir 
fristående från ersiittningsreglcrna inom föriildraförsäkringen. FörUldrarna 
har dock alltid riitt till ledighet från sin anstiillning under tid då ersiittning 
utgår från föriildraförsiikringen. 

Familjestödsutredningen har i juni 1978 avliimnat betänkandet (SOU 
1978:39) Föräldrafiirsiikring med förslag till utbyggnad av föräldraförsäk
ringen. F.n sammanfattning av förslagen i betänkandet fogas till protokollet i 
det La iirende som hi/aga 3. Utredningen föreslår bl. a. en höjning av 
åldersgriinsen för föräldrapenning för tillf1illig vård av barn samt ökning av 
antalet ersättningsdagar i syfte att tillgodose vårelbehovet för långtidssjuka 
barn. Vidare fiireslår utredningen att ens. k. havamleskapspenning in fors för 
kvinnor, som på grund av arbetets art inte kan flirviirvsarbeta under 
graviditetens slutskede. 

Efter remiss har yttranden över familjesti.idsutredningens betiinkande 
avgetts av socialstyrelsen, RFV, statskontoret, riksrevisionsverket, statens 
avtalsverk, SÖ, arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, barnom
sorgsgruppen, socialpolitiska samordningsutredningcn, omsorgskommitten, 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO, SACO/SR, SAF, LRF, 
Försiikringskasseförbundet, landstingen i Stockholms, Uppsala, Värmlands 
och Viistcrhottcns liin. 

Yttranden över betänkandet har dessutom inkommit från barnolycksfalls
utredningen, SHSTF:s rikssektion för barnsjuksköterskor, Riksförbundet för 
utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, Svenska diabetesförbundet, 
statens handikappråd, Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund, Riksför
bundet mot Allergi, Föreningen för psykotiska barn, Riksförbundet för 
rörelsehindrade barn och ungdomar, 1landikappförbundcns centralkommitte 
och Fredrika-Bremer-Förbundet. 

En sammanställning av remissyttrandena fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 4. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Inledning 

Familjepolitikens mål är att skapa en god uppväxtmiljö för barnen och 
social trygghet för barnfamiljerna. Familjepolitiken skall också utformas så 
att den främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Genom olika familjepolitiska insatser från samhällets sida skapas ökade 
möjligheter för barnfamiljerna att leva på likvärdiga ekonomiska och sociala 
villkor som andra grupper i samhället. Familjestödet i form av barnbidrag, 
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bostadsbidrag oi.:h föräldraförsäkring minskar den ekonomiska påfrestning 

som det innebär all skaffa och uppfostra barn. Genom en utbyggd social 

service i form av bl. a. barnomsorg och barnvårdarservice skapas de praktiska 

möjligheterna för såväl barn som föräldrar att utvei.:klas som individer m:h 

som medlemmar i ett alltmer komplicerat samhälle. 

Målet att skapa en god uppväxtmiljö för barnen hänger nära samman med 

våra möjligheter att utforma ett barnvänligt samhälle. Det barnvänliga 

samhället skapas av de vuxna. Vi måste alla i våra olika roller som föräldrar, 

släktingar, grannar eller som enbart medmänniskor medverka till en 

vänligare attityd gentemot barnen. För detta fordras ökade möjligheter för 

föriildrarna alt vara tillsammans med barn och ökade kunskaper om barns 

behov och villkor. 

Det är mol bl. a. denna bakgrund jag nu som förutskickats i årets 

budgetproposition (1978179: 100 bilaga 8 sid. 2) lägger fram förslag om en 

allmän föräldrautbildning för tiden omkring barnets födelse samt om en 

ändring av ersättningsreglerna för föräldraförsäkringens nionde månad så att 

ersättningen också under denna månad skall utgå för inkomstbortfall enligt 

samma regler som gäller för försäkringen i övrigt. Vidare kommer jag att 

behandla de förslag som lagts fram om havandeskapspenning samt förbätt

ringar inom föräldraförsäkringen. I samråd med chefen för arbetsmarknads

departementet föreslår jag att de kvinnor som på grund av arbetets art inte 

kan fortsätta sina normala arbetsuppgifter i graviditetens slutskede får en 

principiell rätt till omplacering med bibehållen lön. Samtidigt föreslås också 

en viss, huvudsakligen formell överarbetning av skadeståndsreglerna m. m. i 

föräldraledighetslagen. De föreslagna ändringarna överensstämmer med de 

motsvarande reglerna i förslagen till lag om jämställdhet mellan kvinnor och 

män i arbetslivet oi.:h lag om ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, 

m.m. 

2.2 Föräldrautbildningens inriktning och omfattning 

Jag kommer i det följande att på grundval av barnomsorgsgruppens 

betänkande lägga fram vissa förslag om målet för en allmän föräldrautbild

ning samt om inriktningen och organisationen av en föräldrautbildning 

under tiden kring barnets födelse. Barnomsorgsgruppen fortsätter sitt arbete 

som gäller inriktning och organisation av dels en föräldrautbildning under 

förskole- och skolåldrarna, dels en föräldrautbildning som når alla 

samhället. Gruppen beräknas lägga fram sina förslag i dessa frågor i slutet av 

år 1979. 

Jag vill i likhet med barnomsorgsgruppen starkt understryka att ordet 

föräldrautbildning inte avser någon form av föräldraskola som ger en speciell 

kompetens. Utbildning i det här sammanhanget bör, som barnomsorgs

gruppen framhållit, utöver grundläggande kunskaper om barns utveckling 

och behov ge möjligheter till utveckling och till utbyte av erfarenheter i 

i 
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samspel mellan miinniskor. Föriildrautbildningen bör också ge ökade möjlig
heter till att utveckla sociala kontakter. 

Jag delar vidare barnomsorgsgruppens uppfattning att det lir de yttre 
betingelserna inom samhiillet som anger ramen för möjligheterna att ge våra 
barn en god uppviixtmiljö. Det giillcr all påverka både samhiillsplaneringen i 
stort och arbetslivet, som inte alltid iir anpassat till barnfamiljernas behov. 
Det giiller att skapa en trygg och utvecklande miljö i skolan och att motverka 
de negativa inslagen av kommersiell påverkan av konsumtion och barnkul
tur. Föräldrarna, som har den bästa kännedomen om barnen, bör ha goda 
möjligheter att påverka de förhållanden som formar barnens tillvaro. 

Föriildrautbildningen bör stimulera fciriildrar att tillsammans arbeta för 
samhällsförändringar, så all samhiillet i högre grad tar hänsyn till barnens 
behov. 

Föräldrar måste få uppleva trygghet i sin föräldraroll. Traditionella 
könsroller måste omprövas, så att båda föriildrarna tidigt får lära kiinna sitt 
barn och uppleva att de är lika betydelsefulla for barnet. Det bör vidare öppnas 
möjligheter för en förtroendefull samverkan mellan mräklrar och olika 
personalgrupper inom barnhälsovård. barnomsorg och skola. 

Den av samhiillet anordnade föräldrautbildningen måste bli begriinsad i tid 
och innehåll om den skall kunna erbjudas alla föräldrar. Jag vill i det 
sammanhanget starkt understryka barnomsorgsgruppens uppfattning att 
studiefårhund och andra frivilliga organisationer bör kunna komplettera med 
föräldraverksam het som har en ideologisk profil och ger fördjupade kunska
per. 

2.1.I Mål:sättning m. m. 

Dagens samhälle erbjuder familjen stora möjligheter. Genom olika 
familjepolitiska åtgärder har samhället sökt underliitta barnfamiljernas 
situation. Vi har i dag en relativt god materiell trygghet for barnen. I den 
allmänna samhällsdebatten har frågor om barns förhållanden och barns miljö 
kommit att inta en alltmer central betydelse. 

Men samhällsutvecklingen har också inneburit att familjens situation i 

många avseenden blivit svårare. Omflyttningarna har medverkat till att 
handen med hembygden, med släkt och vänner i många fall har lösts upp. 

Familjerna är mindre genom all antalet en- och tvåbarnsfamiljer har ökat. 
Kontakten mellan generationerna har försvårats. Familjens produktiva roll 
har minskats. Föräldrarnas arbetsliv har skilts från familjeliyet. 

För många familjer har den här beskrivna utvecklingen inneburit an de har 
isolerats. Många. kanske framför allt unga föräldrar, känner sig ensamma och 
utsatta i sin föräldraroll. Många blivande och nyblivna föräldrar har få 
kontakter med andra vuxna. Deras möjlighetar att få råd och stöd är därmed 

små. 
Förslagen om en allmän föräldrautbildning får ses mot denna 
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bakgrund. 
Jag delar barnomsorgsgruppens uppfattning alt del yllersw miilel liir en 

allmiin föriildrautbildning iir all medverka till all barn och barnfamiljer fär en 
hiittre situation. Det iir diirl'ör viktigt att alla vuxna kiinncr ansvar for att ge 
alla barn en god uppviixtmiljö. Alla föriilclrar bör få stöd i sill föräldraskap och 

inllytande över sin egen och barnens situation. Alla barn och ungdomar bör 

förberedas för sin vuxenroll och !Ur sin eventuella fi.iriildraroll. 

Ltredningen har fort fram tre mål för en allmän föriildrautbildning, 

nlimligen 

0 ökade kunskaper 
0 möjlighet till kontakt och gemenskap 
0 möjligheter till medvetenhet om och påverkan av samhiilleliga förhällan

den. 

För att nå de uppstiillda malen föreslår utredningen att man skall anviinda 

arbetsformer som gör att förlildrarnas resurser frigörs och anviinds. 

De olika remissinstanserna har i stort stiillt sig bakom de mål som 
barnomsorgsgruppen föreslagit. Några remissinstanser har betonat speciella 
delar. Sålunda har socialstyrelsen hiivdat att tonvikten bör ligga på att ge 
kunskap och information. Barnolycksfallsutredningen har velat betona de två 

första delmålen. 

,:\ven jag kan i stort ansluta mig till barnomsorgsgruppens förslag till mål 

för verksamheten. Jag finner det naturligt att de olika delmålen kan ha olika 

tyngd i olika faser i barnets utveckling. Jag anser det sålunda angeläget att 
föriildrar iiven niir de väntar barn ges möjlighet att diskutera sin sodala 

situation. Detta får dock självfallet inte innebiira att personalen försöker 
påverka föräldrarna i exempelvis partipolitiska frågor. Samhällets verksam

heter måste innebära en partipolitisk neutralitet vilket dock inte bör hindra att 
Uven viirderingsfrågor tas upp till debatt. Det är bl. a. därför viktigt att olika 
frivilliga organisationer, som oftast är ideologiskt profilerade. ges möjlighet 
att presentera sina verksamheter inom den av samhällsorgan anordnade 
föriildrautbildningen. 

De olika delmålen kan också ha olika tyngd får olika grupper av barn och 
föräldrar i samhiillet. Som invandrarforvaltningen i Stockholm anfört bör 
man vara medveten om att invandrare ofta har större behov av kunskaper än 

svenska föräldrar och att kontakt och gemenskap är speciellt viktigt för 

forslåelse och kulturu1byte. Jag delar barnomsorgsgruppens uppfattning att 

föräldrautbildning under BB-tiden främst bör innebära att båda föräldrarna 
får tillfälle att lära sig sköta och ta ansvar för sitt barn. 

Det är också viktigt att blivande adoptivföräldrar ges möjlighet att i 

tillämpliga delar delta i föräldrautbildningen. 
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l.2.2 Upplägg11i11g m· c11.fiiräldra111/Ji!d11i11g kring bamN\ .fiic/('/se 

Barnomsorgsgruppen har i sina förslag sell verksamheten indelad i fyra 

faser diir fas 1 är föriildrautbildning kring barnets födelse, fas 2 niir barnet är i 

förskoleåldern, fas 3 när barnet iir i skolåldern samt fos 4 föräldrautbildning 

till alla. Som jag tidigare anfört tas i detta sammanhang, förutom den 

allmänna målsättningen och möjligheten att nå de uppställda målen, endast 

upp frågan om föräldrautbildning under tiden kring barnets födelse. Utred

ningen föreslår att landstingens mödra- och barnhälsovård samt BB skall ha 

ansvaret för en allmän föräldrautbildning kring barnets födelse. 

Jag finner i likhet med så goll som samtliga remissinstanser det naturligt att 

föräldrautbildningen i denna fas knyts till den landstingskommunala mödra

och barnhälsovården och BB. Härigenom skapas, som utredningen påpekar, 

möjligheter alt nå alla föräldrar. Vidare pågår på många håll redan i dag 

verksamheter inom dessa samhällsorgan som i många avseenden är likartade 

med de här lämnade förslagen. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Lindahl. 

Barnomsorgsgruppen föreslår att i första hand den personal som har den 

vardagliga och täta kontakten med föräldrar, dvs. barnmorskor vid mödra

vårdscentralerna, barnsjuksköterskor eller distriktsskötcrskor vid barna

vårdscentralerna samt barnsköterskor och sjuksköterskor på BB, skall 

medverka i föräldrautbildningen. De yllre formerna föreslås bli samman

hållna föräldragrupper med 8-12 deltagare som träffas 8-10 gånger under 

vardera mödravårdscentral- och barnavårdscentraltiden. Även andra yrkes

grupper föreslås komma att medverka. Utredningen exemplifierar med 

socialarbetare, psykologer, barnavårdslärare, vidareutbildade sjuksköterskor 

och läkare. 

Flertalet remissinstanser har anslutit sig till barnomsorgsgruppens förslag 

när det gäller uppläggningen. Flera instanser har poängterat övriga personal

kategoriers roll i föräldrautbildningen. Såväl Landstingsförbundet som 

Kommunförbundet har exempelvis pekat på vikten av att det samarbete som 

sker mellan samhällets socialvård och olika företrädare for hälsovården tas 

tillvara i verksamheten. 

Jag ansluter mig till förslaget att i första hand den personal som vanligen 

träffar föräldrarna skall svara för föräldrautbildningen. Å andra sidan är det 

självfallet viktigt att alla de erfarenheter som finns samlade hos olika 

personalkategorier tas tillvara. Särskilt stor betydelse anser jag samarbetet 

mellan kommunernas sociala verksamhet och landstingets verksamheter ha. 

Den uppsökande verksamhet som bedrivs i samverkan mellan kommuner 

och landsting bör kunna komma verksamheten till godo. 

Jag finnerdet lämpligt att föräldrautbildningen i denn_a fas byggs upp i form 

av gruppsamtal i de föreslagna samhällsorganens regi. Formerna för verk

samheten bör utvecklas lokalt utifrån de förutsättningar som där finns. Jag 

vill därför inte förorda någon övre gräns för exempelvis hur många 

gruppträffar programmet bör innehålla. Barnomsorgsgruppens förslag synes 
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mig dock viil avpassat till de behov som föreligger och elen mMs:ittning fiir 

verksamheten som jag tidigare har fonirdat. 

Rarnomsorgsgruppen tar avstånd från tanken på en obligatorisk föräldraut

bildning. Man anser emellertid att alla föriildrar biir erbjudas att delta i 

verksamheten, dvs. att föräldrautbildningen blir allmiin. 

De remissinstanser som tagit upp denna fråga stöder burnomsorgsgruppen, 

utom folkpartiets ungdomsförbund som kriiver en obligatorisk föräldraut

bildning. Några remissinstanser har pekat på vikten av att man försöker nå 

alla och på att det behövs någon form av uppsökande verksamhet. 

Tanken på en obligatorisk föräldrautbildning anser jag vara orealistisk. 

Verksamheten bör bygga på ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar 

och personal. Det är dock angeläget att alla for~ildrar ges möjlighet att delta i 

verksamheten. Jag anser, i likhet med barnomsorgsgruppen, att föräldraut

bildningen bör byggas ut successivt. Det hör dock vara möjligt för alla 

landsting att starta verksamheten redan år 1980. Jag finner det synnerligen 

angeliiget att utbyggnaden sker snabbt så att den hlir tillgiinglig for alla 

föräldrar. Detta bör kunna ske utan att särskilda lagbestämmelser införs. Jag 

återkommer i det följande till denna fråga. 

2.2.3 Arbetsformer och innehåll 

Barnomsorgsgruppcn har föreslagit att utgångspunkten för foräldrautbild

ningsgruppernas verksamhet bör vara de frågor som föräldrarna själva tar 

upp. Personalen bör ha ett ansvar för gruppernas verksamhet och fungera 

som gruppledare. Dess främsta uppgift bör vara att underlätta deltagarnas 

utbyte av erfarenhet och inte att förmedla kunskap genom envägskommu

nikation. Personal som verkar som gruppledare bör få tillgång till kontinuerlig 

handledning i grupp. Barnomsorgsgruppcn redovisar olika frågor som kan bli 

aktuella under samtalen i grupp. Vidare föreslås all föräldrautbildningen 

samordnas med forlossningsförberedelse och mödragymnastik. 

De flesta remissinstanser har ställt sig bakom förslaget till arbetsformer. LO 

anför exempelvis au det är viktigt att grupperna får karaktär av studiecirklar 

där man kan utbyta erfarenheter. Socialstyrelsen biträder i princip utred

ningens förslag men påpekar samtidigt att flera av de föreslagna områdena är 

alternativa och därför kan vålla konflikter. TCO ansluter sig till utredningens 

förslag men framhåller samtidigt att det innebär ett stort ansvar för 

gruppledaren att utbildningen verkligen blir angelägen för samtliga deltagare. 

folkpartiets kvinnoforbund anser att det är vid diskussioner kring gemen

samma problem som man kommer fram till lösningar. Det får inte vara 

experter och handledare som styr grupperna. Flera remissinstanser, t. ex. 

centerns kvinnoförbund, folkpartiets ungdomsförbund och socialdemokra

tiska ungdomsförbundet, ställer sig bakom utredningens förslag i stort men 

pekar också på bl. a. de aspekter som rör jämställdhet mellan kvinnor och 

män i verksamheten. 
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Den konkreta verksamheten bör självfallet bygga pä den allmlinna 

målslittning som jag tidigare förordat. Detta inneb~ir att såviil kunskapsbehov 

som kontaktbehov skall tillgodoses. Den personal som anlitas som grupple

dare kommer att få en roll både som förmedlare av kunskaper och som den 

som stimulerar föräldrarna till debatt och utbyte av erfarenheter. Det iir cfarför 

angeliiget att här något beröra personalens roll i förälclrautbildningsarhetet. 

För att gruppverksamheten skall få avsedd effekt iir det viktigt att innehållet i 

verksamheten kommer att beröra sådana frågor som kiinns angel~igna för 

föräldrarna. Detta innebär att föräldrarna i hög grad måste styra såväl innehåll 

som form. Å andra sidan erfordras att vissa faktiska kunskaper. som 

exempelvis den biologiska utvecklingen hos moder och barn. förmedlas till 

föräldrarna. Detta ställer självfallet personalen, grurpledarna, inför en svår 

avvägningssituation. En lämplig balans måste göras mellan en fri diskussion i 

gruppen och ett i förväg planerat innehåll. Eftersom verksamheten i hög grad 

bör bygga på lokala förutsättningar är det inte lämpligt att i form av t. ex. 

kursplaner fastställa verksamhetens innehåll. Det är i stället nödvändigt att 

stor vikt läggs vid en kontinuerlig handledning av gruppledarna. Denna 

handledning bör ske i gruppform och som utredningen har föreslagit med 

stöd av en handledare som har erfarenhet av gruppverksam het. Handledarna 

kan säk.erligen hämtas från flera olika yrkeskategorier exempelvis psykologer 

och erfarna socialarbetare. I handledningen bör iiven tas upp de problem som 

en gruppsituation innebär. 

Som flera remissinstanser framhållit är jämställdhetsaspekterna mycket 

viktiga i detta sammanhang. Det är därför av central betydelse att bil.de fäder 

och mödrar skall ges möjlighet att delta på lika villkor. Utrymme bör, vilket 

även utredningen anfOrt, därför finnas för såväl information om exempelvis 

föräldraförsäkringen som för en principiell diskussion om exempelvis 

jämställdheten mellan män och kvinnor i samband med familjebildning och 

barnens vård och fostran. 

l.l.4 Föräldrau1bildning på BB 

En grundsten i föräldrautbildning på BB är enligt barnomsorgsgruppens 

förslag att såväl fadern som modern lär delta aktivt i vården av barnet. 

Barnomsorgsgruppen föreslår att faderns deltagande på BB får en organiserad 

form genom att han inbjuds att delta i föräldrautbildning på BB en dag, 

alternativt två halva dagar. Förslaget innebär att i första hand barnsköterskan 

får ansvaret att stödja och hjälpa föräldrarna. En annan del av föräldraut

bildningen föreslås bli att båda föräldrarna ges möjlighet att tillsammans med 

t. ex. den barnmorska som har deltagit i förlossningen samtala om sina 

upplevelser av denna. 

Flertalet remissinstanser ställer sig bakom barnomsorgsgruppens förslag 

och 	betonar vikten av faderns aktiva deltagande på BB. 

Verksamheten på BB är en grundsten i föräldrautbildningen. Det är enligt 
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min mening av avgiirande betydelse att 1-:iderna pt1 ett tidigt stadium far en 

niira kontakt med det nyllidda barnet. .Även ur praktisk synvinkel ;ir det 

viktigt att foderna fftr delta i elen direkta slditseln av barnet. Det har många 

llirdelar att detta startar redan pil BB. 

Jai: har tidigare tagit upp betydelsen a\' att det i foriildrautbildningen vid 

mödrav?mls- och barnav{mlscentralerna ges en information om föriilclrafiir

siikringens miijligheter. Jag finner det iiven vara a\ stnr betydelse att faderns 

deltagande ges organ i se rad !"orm. Hur det praktiskt skal I utformas mäste 

bestiimmas lokalt med hänsyn till de lokala förhållandena. 

_1 __ 1 _5 PNs1111a/111hi/cl11i11g 

Barnomsorgsgruppen föreslär att de yrkesgrupper som skall medverka i 

föriildrautbildningen förbereds för verksamheten i sin grundutbildning. Man 

ser det som väsentligt att detta beaktas i lJI IÄ:s oeh SÖ:s fortsatta arbete med 

uthildningsplaner. Även linjeniimnderna hör, niir de lokalt beslutar om 

utbildningens innehåll och utformning. ta hiinsyn till detta utbildningsbe

hov. Barnomsorgsgruppen föreslår vissa förändringar i nuvarande undervis

ning. 

De remissinstanser som har tagit upp utbildningsfragorna har ställt sig 

bakom harnomsorgsgruppens förslag. 

Jag anser det vara av stor betydelse för verksamhetens kvalitet att berörda 

utbildningar anpassas till de krav verksamheten skapar. I regeringens 

proposition om vårclutbildning inom högskolan m. m. uttalar chefen för 

utbildningsdepartementct att han utgår frän att utbildning för att meddela 

föräldrautbildning kommer att kunna inrymmas i sjuksköterskeutbild

ningen. 

:!.}.6 For1bild11i11g 

En grundliiggande förutsättning for verksamhetens genomförande är 

enligt barnomsorgsgruppen att personalen ges en kontinuerlig fortbildning. 

Barnomsorgsgruppen betonar att särskild vikt bör !Uggas vid förberedelserna 

inför starten av verksamheten. Bl. a. bör all personal ges en utbildning inför 

verksamhetens start. Barnomsorgsgruppen framhäller vidare att personalen 

bör ges en kontinuerlig fortbildning. cHir den fortlöpande handledningen kan 

ses som en del. Utredningen föreslår att socialstyrelsen i samarbete med 

landstingen och Landstingsförbundct utvecklar förslag till uppläggning och 

innehåll i fortbildningen. Landstingen hör enligt förslaget ansvara for 

genomförandet. 

rör att genomföra den första utbildningen föreslår utredningen att I milj. 

kr. per år ställs till socialstyrelsens förfogande under en treärsperiod. 

I huvudsak har remissinstanscrna ställt sig bakom harnomsorgsgruppens 

förslag. 
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Jag instiimmer i harnomsorgsgruppcns syn all fortbildningen iir viktig mr 

att genomföra verksamheten. Eftersom det här rör sig om ett för personalen 

delvis nytt arbctsslHt måste särskilda insatser göras för all fortbilda den 

personal som nu är verksam inom mödra- och harnhiilsovårdcn samt BH. 

Personalen bör också fortlöpande ges möjlighet att diskutera och utveckla 

vcrksamhetsformerna. 

Socialstyrelsen bör. som utredningen har föreslagit. ha huvudansvaret för 

all tillsammans med Landstingsförbunclet svara för uppliiggning och utform

ning av en informations- och fortbildningsvcrksamhet av den karaktär som 

barnomsorgsgruppen föreslagit. Genomförandet bör ske i sjukvårdshuvud

männens regi. 

Socialstyrelsen bör för sitt arbete under budgetåret 1979/80 tillföras I milj. 

kr. Medlen bör i likhet med vad som gäller för fortbildning inom barnom

sorgsområdet anvisas från förslagsanslaget D 2. Bidrag till förskolor och 

fritidshem. 

l.~1 . 7 Föräldra11thiltl11i11g .för im•andrar(örä/drar 

Barnomsorgsgruppen har konstaterat att stora skillnader finns mellan och 

inom de olika invandrargrupperna. Skillnader i språk och kultur. bristande 

kunskaper om det svenska samhället, försvenskningen som upplevs som ett 

hot mol den egna kulturen m. m. medverkar till att en föräldrautbildning för 

invandrare möter särskilda svårigheter. Detta motiverar särskilda åtgärder för 

att invandrarna skall få möjligheter till föräldrautbildning. Utredningens 

förslag innebär sammanfattat att invandrarorganisationerna bör få särskilda 

resurser för information, att landstingen inventerar behovet avs. k. kontakt

tolkar. att invandrarkunskap skall ingå i personalutbildningen, att produk

tionen av studie- och informationsmaterial ökas samt att invandrarna får 

information på sitt eget språk och tillgång till tolk när så erfordras. 

Utredningen föreslår emellertid att invandrarna. om inte språkliga hinder 

föreligger, bör delta i den allmänna föräldrautbildningen. 

Remissinstanserna har betonat vikten av att invandraraspekterna blir 

behandlade i föräldrautbildningen. 

Socialstyrelsen anser att utredningens förslag på flera punkter är sinse

mellan motstridiga och i konflikt med de av statsmakterna antagna 

invandrar- och minoritetspolitiska målen. 

Statens invandrarverk däremot är positivt till barnomsorgsgruppens 

förslag. Verket finner det visserligen märkligt att invandrarorganisationerna 

inte har anlitats i utredningsarbetet men konstaterar att utredningens förslag 

ändå ligger i linje med invandrarnas önskemål. Invandrarverket poängterar 

att barnets språkutveckling bör behandlas ingående redan i den första fasen 

av föräldrautbildningen. Vidare föredrar invandrarverket benämningen 

kontaktassistenter framför kontakttolkar. 

lnvandrarföräldrarnas deltagande i föräldrautbildningen rymmer många· 
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svårigheter. Inte bara de rent språkliga hindren utan iiven kulturella olikheter 

fordrar att siirskilda åtgiirder enligt min mening m[1ste vidtas för att 

invandrarföräldrarna skall kunna delta. En verksamhet av denna karaktiir 

rymmer i sig en rad olika viirderingsfrägor tWr siirskild hiinsyn måste tas till 

invandrarnas situation. Verksamheten rnr inte utformas S~l all den kan 

uppfattas som ett siitt att försvenska invandrarna. Samtidigt måste dock vissa 

faktiska förhållanden i det svenska samhället beskrivas. Som jag inled

ningsvis framhållit finner jag det viktigt al\ föräldrauthildningen innehåller 

information om svenska förhållanden. I nvandrarföräldrarna bör därvid ges 

kunskaper hl. a. om svensk lagstiftning. Likaså visar många undersökningar 

att invandrare i många fall har sdrigheter al\ tillägna sig kunskaper om 

exempelvis föräldraförsäkringen. 

Självfallet måste invandrarföriildrarna sjiilva avgöra huruvida de skall delta 

i en allmän föräldrautbildning tillsammans med svenska föräldrar. Det kan 

dock ofta vara svårt för invandrarföriildrarna att kunna göra sig hörda och 

förstådda i en sådan grupp. Därför bör man så långt det iir möjligt ge de 

invandrarföräldrar som inte talar svenska tillfälle att delta i verksamheter där 

det egna modersmålet talas. De\\a kan innebiira praktiska svårigheter. 

Invandrarna kommer från många språkgrupper och dessa är ojiimt spridda 

över landet. Det är därför svårt au alltid skapa enspråkiga grupper. 

Invandrarnas egna organisationer kan härvid spela en stor roll. Jag finner det 

vara av stor betydelse att invandrarorganisationerna deltar både i utform

ningen och uppläggningen av verksamheten. 

El\ av de stora problemen för invandrarföriildrarna i deras kontakter med 

mödra- och barnhälsovården och BB är svårigheten att göra sig förstådda. 

Barnomsorgsgruppen har därför föreslagit att landstingen inventerar behovet 

av kontakttolkar eller - enligt invandrarverkets benämning - kontaktassis

tenter. Dessa skulle som uppgift ha att inte enbart tolka utan Uven kunna vara 

förmedlare av kunskaper såväl till invandraren som till personalen. 

Den närmare utformningen av insatserna för invandrare bör enligt min 

mening ytterligare studeras. Jag kommer därför att uppdra åt socialstyrelsen 

al\ i samråd med invandrarverket utforma förslag om hur föräldrautbild

ningen för invandrare bör läggas upp. Arbetet skall ske med utgångspunkt 

från barnomsorgsgruppens förslag. 

:!.2.8 Den/ursta il1/nrma1io111'11 1i/ljliriildrar med handikappade bam 

Barnomsorgsgruppen konstaterar i sitt betänkande att någon fastlagd. 

gemensam organisation för att stödja familjer med handikappade barn i dag 

inte finns inom landstingen. Behovet av stöd varierar från fall till fall. Enligt 

utredningens överväganden iir ett bil\lrc stöd till föräldrar med handikappade 

barn inte i första hand en fråga om ökade resurser för landstingen utan snarast 

om hur all personal vid berörda institutioner skall kunna fungera som stöd . 

och informationsgivare. Detta fordrar att ökat utrymme ges åt handikapp
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fr{tgor i utbildning och fortbildning a\' personalen. Vidare föresl{1r barnom
sorgsgruppen att rutiner Higgs fast som garanterar att familjer med hamli
kappade barn lår det stöd de efterfrågar och hehiiver. 

lit redningen föresWr att statens handikapprt1d får i uppdrag att tillsammans 
med handikapporganisationerna och socialstyrelsen utarbeta förslag om hur 

sådana rutiner kan utformas och vad informationen hör innehålla. Utred
ningen anser att for1ildrar som har barn med handikapp i första hand bör delta 
i den allm1inna föriildrauthildningen. Man avser att återkomma med förslag 
om hur behovet av ytterligare stöd till familjer med handikappade barn kan 
tillgodnses. 

Jag instämmer i barnomsorgsgruppens synpunkter om betydelsen av ett 
viil fungerande system för kontakten mellan samhällets institutioner och 
för:ildrarna till handikappade barn. Jag har därför för avsikt att uppdra åt 
statens handikappråd att i enlighet med barnomsorgsgruppens förslag 
tilhammans med handikapporganisationerna. socialstyrelsen. Lanclstings
förhundet och Svenska kommunförbundet utarbeta förslag om hur rutiner 
för en första information till föriildrar med handikappade barn kan utfor
mas. 

_, __,_ CJ 1\!arNialprot!11k1io11 m. m. 

Föräldrarnas egna upplevelser och erfarenheter tillsammans med persona
lens kunskaper bör vara det huvudsakliga grundmaterialet i föräldrautbild
ningen. Detta hör vara utgångspunkten för att söka sig vidare mot olika 
former av kompletterande kunskaper. Barnomsorgsgruppen konstaterar att 
visst material kan fungera som stöd for föräldrar och personal framför allt vid 
inledning av gruppsamtal. Man anser inte att det kan fastställas vilket 
material som skall användas i föräldrautbildningsgruppcrna. Oiiremot anser 
barnomsorgsgruppen att socialstyrelsen skall ges ett ansvar för att överblicka 
och informera om användbart material liksom att ta initiativ till framställning 
av nya material som svarar mot de behov och krav som kommer fram i 

föräldrautbildningen. 
Barnomsorgsgruppen tar också upp det material som i dag finns inom 

mödra- och barnhälsovården och BH som komplement till den muntliga 
information som lämnas. Man pekar på att olika kommersiella företag svarar 
för en betydande del av basinformationen för tiden före och efter barnets 

födelse. 
Utredningen anser att samhället genom socialstyrelsen bör ha ansvar för 

utformningen av det material som används inom mödra-barnhälsovården 
och BB. Vidare föreslås att socialstyrelsen i samverkan med landstingen 
rekommenderar mödra- och barnavårdscentraler samt BB att inte använda 

eller dela ut kommersiellt material. 
Remissinstanserna har ställt sig bakom barnomsorgsgruppens förslag. 

Socialstyrelsen pekar på att det redan pågår ett arbete inom styrelsen med att 
framställa material som med tyngdpunkt på de psykologiska frågeställning
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<trna, tar upp frågorna om graviditet, förlossning och l(\riildraskap. 

I socialstyrelsens allmiinna ansvar för de verJ..samheter som hiir berörs 

ligger att folja och utveckla verksamheternas innehi'tll. metoder etc. I detta 
ingår enligt min mening sådana funktioner som att verka fi.ir att hehovet av 

material i olika former tillgodoses. Eftersom fririilclrautbilclningen fiireslås 

ingå som en naturlig del av arhetet inom mödra-harnhiilsovården och på BB 

hör socialstyrelsens ansvar för verksamheten inom dessa institutioner även 

inkludera föriildrautbildningen. I årets budgetproposition har under anslaget 

för hiilsovårdsupplysning beriiknats medel bl. a. för ett informationsmaterial 

om barn för användning inom barnhälsovård, barnomsorg m. m. 
Frågan om material som ges ut av olika företag skall komma till 

anviindning inom mödra-barnhiilsnvården och på BB måste bedömas av 
varje sjukvårdshuvudman. Fn strävan bör dock vara att samhället i egen regi 
producerar sådant material som tillgodoser efterfrågan. Av särskild vikt lir 
givetvis att detta material fär ett bra innehåll. Jag finner sålunda att i 
socialstyrelsens ansvar ingår att medverka till produktion av material såväl 

för direkt användning i förrildrautbildningsgrupperna som för komplement 

till den muntliga information som ges vid mödravårds- och barnavårdscen

traler och på BH. Jag förutsätter att detta material utformas i niira samarbete 

med sjukvårdshuvudmiinnen. 

_J.-J. J() 1'issa rcsur.\'/i'dgor 111. 111. 

Barnomsorgsgruppen har beräknat kostnaderna för föräldrautbildning vid 

mödra- och barnavårdscentralerna i några räkneexempel. Gruppen föreslår 
ett nytt statsbidrag med 35 l!ii av sjukvårdshuvudmännens bruttokostna

der. 
Barnomsorgsgruppen har iiven diskuterat möjligheterna för sjukvårdshu

vudmiinnen att kunna anordna verksamheten på sådant sätt att alla föräldrar 
kan delta. Utredningen har därvid bl. a. förutsatt att hiilften av gruppsam
mankomsterna sker på dagtid och hiilflen på kv:illstid. 

För att göra det möjligt för föräldrar att delta i verksamheten har 
barnomsorgsgruppcn föreslagit att föräldraförsäkringen skall kunna utnyttjas 
för deltagande i föriildrautbilclning. Jag återkommer till denna fråga under 
avsnittet om föräldraförsäkringen. 

Jag finner barnomsorgsgruppens förslag om en successiv uppbyggnad av 

föräldrautbildningen väl avvägd. Utformningen av verksamheten måste 
avgöras av sjukvårdshuvuclmännen lokalt. En avgörande faktor är dock 

möjligheterna for föräldrarna att delta. Jag förutsiitter därför att verksam

heten förläggs till sådan tid att så många av föräldrarna som möjligt kan delta. 

Barnomsorgsgruppen räknar med att ungefär hälften av det totala antalet 
träffar läggs till dagtid och hälften till kvällstid. Jag har självfallet förståelse för 
att personalen inte onödigtvis skall hehöva arbeta på för dem obekväm 
arbetstid. Aandra sidan bör det för en samhällsservice av denna karaktär vara 
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naturligt att i viss omfattning kunna tillmötesgå hehnven a\' verksamhet 
även på icke ordinarie arbetstid. 

Efter över!Hggningar mellan representanter fiir socialdepartementet och 
sjukvårdshuvudmännen har överenskommelse nyligen triiffats om bl. a. 
sjukfC.irsiikringens ersättningar till sjuk\'[mlshuvudmiinnen under åren 
1980-1981. Vid överenskommelsen har förutsatts att sjukvårdshuvud
männen år 1980 utan siirskild ekonomisk ersiittning genomfor en allmän 
föräldrautbildning i anslutning till barns 11idelse i enlighet med hiir liimnade 
förslag. Jag kommer senare i dag att föreslå all ntimnda överenskommelse 
redovisas för riksdagen i en siirskild proposition. 

2.3 Föräldraförsäkrin~t.>n 

l.3.1 U1gångsµ1111k1erj(ir r<'./imneri11ge11 m• jiiräldrq/örsäkri11ge11 

Som framgått av vad jag tidigare anfört har fl.iräldraförsiikringen hyggts ut 
kraftigt sedan den infördes år 1974. Vid en internationell jiimförelse är rällen 
till ledighet och ekonomisk ersäuning vid barns födelse ovanligt omfattande. 
Betydligt kortare tider - i allmänhet förbehållna modern - är vanliga i andra 
jämförbara länder. Vissa delar av föräldraförsäkringen saknar motsvarighet 
utomlands. 

Familjestödsutredningen konstaterar i sitt hetänkande att föriildraförsäk
ringen utgör ett viktigt inslag i strävandena för jämställdhet mellan kvinnor 
och män. De regler för förHldraledighet (moderskapsförsiikring m. m.) som 
gällde före år 1974 innebar en allvarlig begränsning i familjernas möjlighet att 
själva välja hur de ville leva. Men även om de formella hindren för miinnen 
att vara hemma numera har tagits bort, hindrar ännu det yttre trycket och 
könsrollsmönstret männen från att i större utsträckning utnyttja sina 
rättigheter. Invanda mönster och attityder förklarar till stor del enligt 
utredningen att fäderna utnyttjar föräldraförsäkringen i så begränsad omfatt
ning. 

Antalet fader som utnyttjar föräldraförsäkringen har emellertid ökat 
successivt. Utredningen menar att förslikringen sannolikt spelar en roll också 
vid sidan av det direkta utnyttjandet genom att de fäder som prövat på 
vårdarbetet med små barn därmed sannolikt har lagt grunden för fortsatt 
deltagande i den praktiska omsorgen om barnen. De har också visat andra 
människor att det är naturligt att fäder tar hand om små barn. 

Familjestödsutredningen har i sitt betänkande funnit att föräldraförsäk
ringen i huvudsak fungerar väl. Man pekar dock på behovet av ytterligare 
information för att göra det möjligt för föräldrarna att rätt utnyttja försäk
ringen. 

Mot bakgrund av den snabba utbyggnad som skett under senare år föreslår 
familjestödsutredningen inte några mera omfatti}nde reformer av föräldra
försiikringen utan inriktar sig i sina förslag på begränsade grupper. Det gäller 
de blivande mödrar som på grund av arbetets art har svårt att förvärvsarbeta i 
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graviditetens slutskede. Det giiller också de familjer vars harn drahbas av 
långvariga sjukdomar. Jag kan för egen del i huvudsak ansluta mig till 

utredningens inriktning av utbyggnadsförslagen. Det överviigande flertalet 

remissinstanser har också gjort denna bedömning. 

Flera remissinstanser har dock påpekat att föräldraförsiikringen blivit 

alltmera komplicerad och svåröverskådlig. Riksförsiikringsverket anför att 
föräldraförsäkringen anses vara en av de svåraste delarna av den allmiinna 

försäkringen att administrera och informera om. LO konstaterar att föräldra
försiikringen har byggts ut successivt och därigenom blivit i vissa delar 

svåröverskådlig. LO. som tillstyrker att de nu framlagda förslagen genomförs, 
anser samtidigt att man i det fortsatta reförmarbetet bör göra en allmän 
översyn av föriildraförsäkringen i syfte att göra elen enklare och mera 

lättöverskådlig. Även socialpolitiska samordningsutredningen pekar på 

behovet av en översyn av förs(ikringen. 

Jag delar elen oro som framkommer hos flera remissinstanser att försäk

ringen har blivit alltmer invecklad och att den därmed hlivit svåröverskådlig 

och besvärlig att förstå förde förs~ikrade. Administrationen av försäkringen är 

också mycket betungande. Därför bör nu så långt möjligt åtgärder vidtas för 

att förenkla reglerna. De förslag till utbyggnad av föräldraförsiikringen som 

jag hiir kommer att liigga fram bl. a. på grundval av familjestödsutredningens 

och barnomsorgsgruppens betänkanden har utformats i syfte att nå största 
möjliga förenkling av ersättningsreglerna. Mina förslag har bl. a. därför fått en 

annan utformning än enligt utredningsförslagen. Också vissa förenklingar 
har gjorts av föräldraledighetens påföljds- och rättegångsregler. Utöver 
utredningsförslagen kommer jag att föreslå bl. a. utbyggnad av ersättnings
nivån för den nionde ersättningsmånaden inom föräldrnförsäkringen. 

Förslagen beskrivs närmare i det följande. 

l.3.J Frsä1111ingsnivå11 för den särskilda .fiiräldrapcnningen 

Särskild föräldrapenning utgår f. n. under sammanlagt 90 dagar för varje 
barn. Därav utgår ersiittningen under sammanlagt 60 dagar med samma 
belopp som förälderns egen sjukpenning, dock lägst enligt garantinivån 32 kr. 
per dag. Under återstående 30 dagar utgår den särskilda föräldrapenningen 

med 32 kr. per dag lika för alla oberoende av nivån på sjukpenningen. 

Den nuvarande ordningen har haft vissa nackdelar bl. a. från jämställd
hetssynpunkt. I de nesta familjer har mannen högre inkomster än kvinnan. 

Det innebär att det med den förhållandevis begränsade ersättningen som 

garantinivån ger blir en större förlust för familjen om mannen tar ledigt än om 
kvinnan gör det. Det är självfallet att detta försvårar männens utnyttjande av 
försäkringen och därmed minskar försäkringens betydelse som instrument 
för en ökad jämställdhet mellan könen. 

I prop. 1976/77: 117, vilken låg till grund för riksdagens beslut om införande 
av den särskilda föräldrapenningen förutskickades bl. a. en utbyggnad av den 
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s;irskilda föriildrapenningen så alt elen i sin helhet.dvs. iiven underdcn tredje 

månaden. skulle u1gt1 crter för~ilderns aktuella sjukpl'nninggrundande 

inkomst. 

Om ersiittningsnivän for lien siirskilda tör;ildrapcnningl'n hlir lika under 

heLt 90-dagarsperiodl'n kan försiikringskassornas ;x:h riksf(irsiikringsverkets 

administration av rörs~ikringl'n fi.ircnklas. F. n. måste de 30 dagarna med 

ersiittning enligt garantini\'ån hokföras siirskilt. i\ven informationen om 

föriildrafiirsiikringcn undcrHillas om ersiillningsreglcrna görs enhetliga för 

alla 90 dagarna. 

f\fot denna hakgrund anser jag det angeläget att ersiittningsnivån inom den 

särskilda föriildrapenningen görs likformig under de tre månaderna. Den 

siirskilda föriildrapenningen hör således iivcn under ek sista JO ersättnings

dagarna utgå med el! belopp som motsvarar föriilderns sjukpenning, dock 

fagst garantinivån. De nya reglerna bör gälla fr. o. m. den l januari 1980 och 

därvid avse iiven återstäcndc särskild föräldrapenning som gäller barn födda 

före nämnda datum. 

_,. 3. 3 f/a\'{/11deska{1.\f'Clmillg 

Inledning 

Fnligt nuvarande regler kan blivande mödrar utnyllja riitten till föriildra

penning 60 dagar före den beriiknade tidpunkten för harnets födelse. Tid som 

utnylljas före harnets födelse minskar dock den tid som kan användas efter 

förlossningen. 

Familjestödsutredningen har tagit upp frågan om föräldraförsäkringens 

funktion som ersättningsform i graviditetens slutskede. Utredningen har 

undersökt hur stor andel mödrar i olika yrkesgrupper som utnyttjar 

möjligheterna att ta u\ föräldrapen.ning före förlossningen eller är sjukskrivna 

under tiden närmast före nedkomsten. Det har visat sig att kvinnor med 

tunga arbeten i betydligt större utstriickning än genomsnittligt tar ut ledighet 

med föräldrapenning före barnets födelse. Också sjukskrivning förekommer i 

hetydande utsträckning i graviditetens slutskede. Drygt 15 procent av 

samtliga blivande mödrar är sjukskrivna minst en månad före barnets 

födelse. Även sjukskrivning är vanligare bland kvinnor med tunga yrken än 

bland andra. Skillnaderna mellan olika yrken är dock mindre iin när det gäller 

ledighet med föräldrapenning. 

Familjestödsutredningen framhåller att de nuvarande reglerna missgynnar 

kvinnor som har tungt arbete och därför tvingas att ta ut föräldrapenning före 

förlossningen. Därigenom minskar nämligen antalet dagar med föräldrapen

ning som står till förfogande för dessa föräldrar efter barnets födelse. 

Utredningen framhåller också att praxis för sjukskrivning under graviditeten 

iir mycket skiftande bland läkarna. Det förekommer att en kvinna sjukskrivs 

under en del av havandeskapet och att läkaren därefter uppmanar henne att 

använda föräldrapenning under den sista tiden fram till förlossningen. Det 
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förekommer iiven att liikare hävdar att graviditeten och olika fysiska problem 

i samband med den är ett normalt tillstånd som inte berättigar till 

sjukskrivning. 

frågan om hur den allmLinna försäkringen skall vara utformad för att täcka 

behoven av stöd i graviditetens slutskede rymmer svåra tekniska problem, 

men oliigenheterna med nuvarande förhållanden iir av en sådan art att det 

enligt utredningens mening är angeläget att en förändring av regelsystemet 

genomförs. Utredningen föreslår en särskild behovsprövad rätt till inkoms

tersättning när den blivande modern på grund av arbetets art inte kan 

förvärvsarbeta under havandeskapet. förslaget innebär att elen nuvarande 

föriildrapenningen under 180 dagar skall kunna utvidgas med föräldrapen

ning i form av havandeskapspenning under högst 50 dagar. Denna skall 

kunna utgå fr. o. m. sextionde dagen och längst till den tionde dagen före den 

beräknade tidpunkten för förlossningen, om kvinnan till följd av arbetets art 

helt eller delvis inte kan fortsiitta sitt förvärvsarbete under havandeskapet och 

inte kan omplaceras på sin arbetsplats. 

Familjestödsutredningens beskrivning av de nackdelar nuvarande försäk

ringssystem har för blivande mödrar med tungt förvärvsarbete bekräftas av 

nera remissinstanser. Också jag finner det angeliiget att förändra nuvarande 

regelsystem så att det bättre svarar mot de faktiska behov många kvinnor har 

av ledighet från sitt förvärvsarbete under graviditetens slutskede. Som 

utredningen framhållit innebärdetta en form av behovsprövad ersättning och 

således ett avsteg från den nuvarande generella utformning som föräldraför

siikringen har. Jag kan för egen del i likhet med nertalet remissinstanser i 

huvudsak ansluta mig till de lösningar utredningen valt. På vissa punkter bör 

dock de erinringar som framkommit i remissbehandlingen leda till en annan 

utformning av reglerna. 

Omplacering 

Redan i propositionen med förslag till ny arbetsmiljölag (prop. 1976177: 149 

s. 250) anförde dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet det 

angelägna i att en havande kvinna skulle ha möjlighet att vara kvar i arbetet 

och att därför i första hand en omplacering inom arbetsplatsen borde försökas 

om hennes ordinarie arbetsuppgifter påkallar det. Även socialutskottet 

uttalade sig i samma riktning i sitt av riksdagen godkända betänkande SoU 

1977178: I s. 30. Också dåvarande jämställdhetsdelegationcn har uppmärk

sammat frågan. 

Familjestödsutredningen förutsätter i sitt betänkande att frågan om rätt till 

omplacering på arbetsplatsen löses för de kvinnor som på grund av arbetets 

art inte kan fortsätta med sitt ordinarie arbete. Utredningen framhåller att det 

i regel torde finnas goda möjligheter att omplacera gravida kvinnor, som har 

behov härav, till andra arbetsuppgifter. Först i sista hand - när omplacering 

inte är möjlig - bör kvinnorna ha rätt till ekonomisk ersättning och 

ledighet. 

3 Riksdagen /'i78!79. I sam/. Nr 168 
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Jag instämmer i utredningens uppfattning att det i första hand bör prövas 

om det lir möjligt att omplacera kvinnan till andra arhctsuppgiftcr. Detta 

ligger i linje med vad jag nyss har refererat av tidigare uttalanden. 

Nuvarande lagstiftning innehåller dock inte någon rlitt för kvinnor att bli 

omplacerade, när arbetets art förhindrar dem att fortsiitta sitt normala arbete i 

samband med graviditet. Inte heller finns något skydd mot den lönefiirlust 

som kan inträda vid en omplacering. A.tt r~itta till dessa brister är en angeUigen 

sak i det pågående reformarbetet på familjepolitikens och jiimställdhetens 

område. Det riksdagsuttalande som familjestödsutredningen hiinvisar till iir 

enligt min mening inte tillräckligt. 

Jag föreslår mot denna bakgrund i samråd med chefen för arbetsmark

nadsdepartementet och statsrådet Winther att det i lag införs en principiell 

rätt till omplacering med hibehållen lön för de kvinnor som på grund av 

förvärvsarbetets art inte kan fortsätta sina normala arbetsuppgifter i gravidi

tetens slutskede. Denna rätt hör föras in i lagen(l978:4!0)om rätt till ledighet 

för vård av barn. m. m. En sådan lagfäst rätt hör dock inte kunna hävdas på 

arbetsplatser, diir omplaceringsmöjligheter saknas. Det är därför nödviindigt 

med kompletterande regler om ekonomisk crsiittning i dessa fall. De villkor 

som anges i det följande för när denna skall kunna utgå, hör också vara 

viigledande vid bedömningen av när en omplacering kan kriivas. 

Det hör ingå i mödrahälsovårdens uppgifter att informera om den rätt till 

omplacering eller till ersättning i form av havandeskapspenning som föreslås. 

Kvinnan bör sedan i god lid kunna meddela arbetsgivaren al! hon vill bli 

omplacerad. I normala fall hör en arbetsgivare kunna ordna en omplacering 

inom en månad. Detta innebär att kvinnan minst en månad innan hon 

behöver bli omplacerad skall anmäla detta till sin arbetsgivare. I det fall 

arbetsgivaren inte anser sig kunna ordna en omplacering. bör den fackliga 

organisation som kvinnan tillhör kunna begära förhandling i frågan (jfr 

reglerna i I I *medbestämmandelagen). 

Innan en omplacering företas bör naturligtvis övervägas om inte arbetsgi

varen kan förändra de ordinarie arbetsuppgifterna så att kvinnan får en 

möjlighet att fortsälta att arbeta på sin vanliga arbetsplats. Det bör också 

prövas i vad mån begränsade omfördelningar av arbetsuppgifterna på 

arbetsplatsen kan göras för att möjliggöra för henne att behålla sitt arbete. 

Det är som nämnts en förutsättning för rätten till omplacering att en sådan 

skäligen kan ske på arbetsplatsen. Det är svårt att ange generella riktlinjer !'ör 

en sådan bedömning. En viss ledning vid bedömningen bör dock kunna 

hämtas från de uttalanden som har gjorts om omplaceringsskyldighetcn i 7 * 
anställningsskyddslagen (prop. 1973:129 s. 121 f.). Normalt sett bör ompla

cering kunna ske på större arbetsplatser, medan det givetvis är svårare att 

ordna sådan på mindre arbetsplatser. Något krav att arbetsgivaren skall 

tillskapa nya arbetsuppgifter bör dock inte ställas (jfr. arbetsdomstolens dom 

1977 nr 151 ). I de fall andra motiverade behov av omplacering föreligger på en 

arbetsplats måste de krav som ställs på arbetsgivaren att ordna omplacering i 
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samhand med graviditet anpassas till de verkliga möjligheterna. Sädana andra 

hchov kan linnas på grund av att andra arhetstagarc har handikapp eller 

förslitningar av olika slag. 

Vid tillfallig omplacering i samband med graviditet bör lön utgå på i prim:ip 

samma nivå som i det ordinarie arbetet. 

11 arnndeskapspenni ngens utformning 

Utredningen föreslår en särskild behovsprövad rätt till inkomstersättning 

när den blivande modern på grund av arbetets art inte kan fortsätta 

förv~irvsarheta under havandeskapet och inte har kunnat bli omplacerad. 

Förslaget innebiir att den nuvarande föräldrapenningen under 180 dagar 

kunde utvidgas med för~ildrapenning i form av havandeskapspenning under 

högst 50 dagar. 

Förslaget tillstyrks av socialstyrelsen, statens avtalsverk. arbetsmarknads

styrelsen. barnomsorgsgruppen, LO. TCO, SACO/SR, Kommunförbundet, 

Landstingsförbundet, LRF. Försiikringskasseförbunclet och landstingen i 

Stockholms, Uppsala och Viirmlancls län. 

Statskontoret och riksrevisionsverket tar upp frågan var havandeskapspen

ningen lagtekniskt skall placeras. Utredningens förslag till en ny ersättnings

form. havandeskapspenning, innebär enligt vad dessa myndigheter fram

håller att regelverket kring i()räldraförsäkringen ytterligare kompliceras och 

att administrationens omfattning ökar. Det bör inte vara något hinder att i 

stiillet försiikringstekniskt jämstiilla förv~irvsoförmåga p. g. a. graviditet med 

sjukdom i sjukförs~ikringen. 

Jag finner de av statskontoret och riksrevisionsverket framförda synpunk

terna värda beaktande. Av skäl som jag tidigare har framhållit bör man vara 

försiktig när det giiller att tillföra föräldraförsäkringen nya inslag. Jag förordar 

diirför att den nya havandeskapspenningen inordnas i regelsystemet för 

sjukpenning. Med anledning av vad utredningen anfört om behovet av ett 

renodlat sjukdomsbegrepp inom sjukförsäkringen vill jag framhålla att 

havandeskap inte är någon sjukdom utan ett tillstånd som i detta hänseende 

lagtekniskt siclostiills med sjukdom. Det finns enligt min mening inget hinder 

för att till sjukpenningförsäkringen knyta en havandeskapspenning som skall 

kunna utgå niir arbetets art förhindrar blivande mödrar att fortsätta i sitt 

arbete. 

Utredningen har föreslagit att havandeskapspenning skall kunna utgå 

fr. o. m. sextionde dagen och längst till den tionde dagen före den beräknade 

tidpunkten för förlossningen. Reglerna för föräldrapenning före barnets 

födelse föreslås bli oförändrade. Utredningen framhåller att de allra nesta 

arbeten bör kunna bedrivas t. o. m. den sjunde graviditetsmånaden och att 

elen gräns som nu gäller inom föräldraförsäkringen bör bibehållas. Man pekar 

också på att sjukskrivning kan komma i fråga om särskilda problem uppstår. 

Denna fråga tas i remissbehandlingen upp enbart av arbetsmarknadsstyrel

sen, som anser att någon begränsning av havandeskapspenningen till den 
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sextionde dagen före den beräknadt.: nedkomsten inte bör göras. Styrelsen 

pekar därvid på att förmånen skall behovsprövas, varför någon gräns inte 

behöver sättas. 

Jag delar utredningens uppfattning att det inte framkommit något som ger 

anledning till omprövning av den nuvarande gränsen 60 dagar före den 

beräknade nedkomsten och att denna tidsgräns bör gUlla också fcir havan

deskapspenningen. I enlighet med utredningens förslag bör den nya ersätt

ningen kunna utgå under högst 50 dagar, alltså fram till den tionde dagen före 

beräknad tidpunkt för förlossningen. Under de sista tio dagarna av gravidi

teten får förutsättas att oavsett vilken art av arbete kvinnan har, behov av 

ersättning och ledighet föreligger för det stora flertalet kvinnor. För att 

undvika ökad administration bör därför i enlighet med utredningens förslag 

för dessa dagar den icke behovsprövade föräldrapenningen utnyttjas. 

Utredningen konstaterar att vid prövningen av frågan om graviditeten är 

ett hinder för kvinnan att fortsätta i sitt vanliga arbete måste hänsyn tas till 

både arbetets art och kvinnans förmåga att klara av arbetet. Det är givet att 

vikt måste fästas vid hennes egen bedömning. Faktorer som bör beaktas är 

om det i arbetet förekommer tunga lyft eller krav på att vissa svårare rörelser 

skall kunna utföras. Andra faktorer som bör spela in är om arbetet till stor del 

måste utföras stående. Arbeten av monoton karaktär som ger ensidiga 

belastningar kan också vara svåra att utföra i senare skeden av gravidite

ten. 

Det är dock inte meningen att varje förvärvsarbete skall kunna berättiga till 

omplacering eller havandeskapspenning. Det torde enligt utredningen finnas 

många arbetsområden där arbetet utan några förändringar kan bedrivas under 

graviditetens slutskede. Så bör exempelvis kontorsarbete endast undan

tagsvis kunna bli grund för att utge havandeskapspenning. 

Denna beskrivning har i huvudsak inte mött några invändningar under 

remissbehandlingen. Enligt min mening bör beskrivningen kunna tjäna som 

utgångspunkt för bedömningen av rätten till havandeskapspenning. Den bör 

dock kompletteras så att havandeskapspenning kan utgå för kvinnor som 

arbetar i befattningar där det finns tillfälliga fysiska påfrestningar i arbetet. 

Det gäller exempelvis poliser och vaktpersonal. Det är givet att denna 

beskrivning kommer att behöva kompletteras på olika punkter bl. a. med 

tanke på att arbetsmarknaden förändras. Det är angeläget att tillsynsmyn

digheten riksförsäkringsverket noggrannt följer utvecklingen på detta 

område. 

På två punkter har ifrågasatts om inte vissa kompletteringar bör göras av de 

kriterier som utredningen föreslagit. Sålunda föreslår försäkringskasseför

bundet att också psykiska problem bör kunna utgöra skäl för att utge 

havandeskapspenning. Enligt min mening torde det praktiskt vara utomor

dentligt svårt att avgränsa de psykiska problem som beror av arbetets art och 

därför förhindrar kvinnan att fullgöra sitt normala arbete i graviditetens 

slutskede. Jag är därför inte beredd att förorda att psykiska problem skall 
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kunna utgöra grund för all utge havandeskapspcnning. Psykiska prohlem av 

mer allvarlig art i samhand med graviditet kan vara cl! sbl för sjukskriv

ning. 

Arbetsmarknadsstyrclsen har vidare foreslagit att hänsyn iiven skall tas till 

de risker som fostret kan utsättas för. Frågor om föstcrskador på grund av 

bl. a. moderns arbetsmiljö har behandlats av riksdagen under hösten 1978. I 

sill av riksdagen godkända betänkande 1978179:10 konstaterar socialut

skottet att frågan om hur gravida kvinnor skall kunna skyddas mot sådana 

omgivningsfaktorcr. som kan befaras ha negativ inverkan på graviditet eller 

foster, är en av de mest angelägna och samtidigt mest komplicerade 

uppgifterna för den miljömedicinska forskningen. Utskollet understryker 

hchovet av all förbättra kunskaperna på området. Man pekar bl. a. på behovet 

av registersamordning och att det kunskapsmaterial som finns görs lättill

gängligt. Utskottet förutsUtter i sitt av riksdagen godkända utlåtande att 

berörda myndigheter Ytterligare överväger frågan. I övrigt har denna fråga 

inte föranlett någon åtgUrd från riksdagen. 

Jag delar riksdagens bedömning när det gäller frågans vikt. Som framgår av 

utskottsbetänkandet är dock kunskapern« f. n. mycket bristfälliga när det 

gäller arbetsmiljöer som kan ge fosterskador. Något underlag för beslut om 

förändringar av försäkringssystemet på denna punkt finns enligt min mening 

inte f. n. 

Utredningen föreslår att försäkringskassan skall pröva frågan om arbetets 

art förhindrar den blivande modern att fortsätta sitt förvärvsarbete. Innan 

denna bedömning görs skall yttrande ha inhämtats från mödrahälsovården. 

Mödrahälsovårdens prövning av frågan föreslås enligt utredningen ske i 

samråd med arbetsgivaren och den berörda fackliga organisationen. En 

förutsällning för all kvinnan skall få frågan om havandeskapspenning 

behandlad är att hennes möjligheter till omplacering har prövats. 

Förslaget har i denna del huvudsakligen bemötts positivt av remissinstan

scrna. Vissa rcmissorgan påpekar dock att den föreslagna ordningen kan bli 

alltför byråkratisk. 

Också jag kan i huvudsak ansluta mig till utredningens förslag. Jag är dock 

inte beredd att godta att all personal inom mödrahälsovården kan utfärda 

utlåtanden. Jag föreslår därför att endast yttrande av läkare skall godtas som 

medicinsk bedömning. Ett sådant intyg bör alltid företes innan havandes

kapspenning kan utgå. Det intyget bör innehålla en bedömning av om 

kvinnan kan utföra sitt normala arbete i graviditetens slutskede. Kvinnan bör 

också med ett utlåtande från arbetsgivaren visa att frågan om omplacering 

prövats men inte kunnat lösas. Protokoll från förhandling med fackför

eningen kan lämpligen också ges in. Av utlåtandet bör framgå vilka 

arbetsuppgifter kvinnan har och orsaken till att det inte varit möjligt att 

omplacera henne. Om kvinnan inte godtar en erbjuden omplacering till ett 

arbete som hon skäligen bort kunna utföra bör havandeskapspenning 

normalt inte kunna utgå. Jag förutsätter alltså att läkaren på mödravårdscen
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tralen kommer att spela en viktig roll ocksc'i vid försiikringskassornas 
prövning av om havancleskapspenning skall utgå. 

Praktiskt taget alla blivande mödrar besöker mödrahiilsovarden redan i ett 
tidigt skede av graviditeten. En genomgång och bedömning av kvinnans 
arbetssituation är under alla omständigheter ett naturligt inslag i planeringen 
av vården under graviditeten. Det är clt1 givet all stor vikt måste fästas vid elen 
bedömning som görs av möclrahlilsovården vid kassornas prövning av om 
havandeskapspenningcn skall utgå. Jag har i dessa frågor samrått med 
statsrådet Lindahl. 

Utredningen föreslår all havandeskapspenningen skall ingå som en del i 
förlildraförslikringen. Havandeskapspenningen skall enligt vad jag förut 
framfört vara en behovsprövad förmån. Med hänsyn hlirtill och till utform
ningen av de krav som uppställts för rätt till havandeskapspenning anser jag 
det llimpligare att havandeskapspenningen i stLillet inordnas i det system som 
glillcr för sjukpenning. Havandeskapspcnningen bör dlirför alltid utgå med ett 
belopp som motsvarar kvinnans egen sjukpenning. För att kvinnan innan 
hon slutar sitt förvärvsarbete skall veta om hon är berättigad till havande
skapspenning föreslår jag att hon skall ansöka om havandeskapspenning. 
varefter försäkringskassan skall ge ett förhandsbesked. Ansökningsdagen bör 
hiirvid jämställas med anmälningsdagen för sjukpenning vilket innebär all 
ersättning inte skall utgå före den dagen. I övrigt bör gälla samma regler som 
för sjukpenning. För att markera detta föreslår jag att havandeskapspen
ningen skall vara en form av sjukpenning. Detta innebär bl. a. att ersiill
ningen är skattepliktig och ATP-grundande. 

Jag föreslår utt de nya reglerna för omplacering och havandeskapspcnning 
träder i krati den l januari 1980. från denna dag bör samtliga kvinnor som 
uppfyller villkoren för havandcskapspenning ha rätt till ersättning. Med 
hänsyn till all havandeskapspenningen är en helt ny form av ersättning och 
då det krävs att kvinnan i första hand begär omplacering måste utförlig 
information lämnas mödrarna i god tid innan lagstiftningen triider i kraft. 
Information om den nya ersättningen bör lämnas från mödravårdscentraler 
och motsvarande redan från hösten 1979. 

2.3.4 Fiiräldrapenning.fbr til(/a//~~ l'drd al' barn 

Föräldrapenning för tillfällig vård kan f. n. utgå vid sjukdom hos barnet 
eller dess ordinarie vårdare och vid besök i samhällets barnhälsovård och 
förskoleverksamhet. Vidare utgår ersättning när fadern avstår från förvärvs
arbete i samband med barns födelse. Föräldrapenning för tillfällig vård av 
barn utgår under sammanlagt högst 12 dagar om året i familjer med ett barn. 
15 dagar i familjer med två barn och 18 dagar i familjer med tre eller nera barn. 
Av antalet dagar som står till föräldrarnas förfogande får varje förälder 
använda en dag för besök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg 
i vilken barnet deltar. 
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Familjes1iidsu1redningen har i sill arbele priival olika alternativ för att 

tillgodose hehove1 av stöd till de familjer som har ltmgvarigt eller of\a sjuka 

barn. lit redningen fiircslär att reglerna för föriildrapenning för tillfällig vård 

av barn ~indras så att antalet dagar for värd av sjukt barn kan ökas i de fall d[1 

familjen har förbrukat det ordinarie antalet dagar. Rlitten till ytterligare 

ersiittningsdagar föresltis bli hegriinsacl p[1 s~! vis all barnet vid varje 

ersiittningstillfölle skall ha varit sjukt i tre dagar (karensdagar) innan 

ersiittning utgår. Föräldrapenning skall diirefter kunna utgä under samman

lagt högst 60 dagar per år och familj. 
Det av utredningen redovisade behovet av ytterligare stöd till dessa 

familjer ifd\gasiitts inte av remissinstanserna. Ett tlertal remissorgan under

stryker behovet av stöd till denna utsatta grupp. Jag delar denna uppfatt

ning. 
Diiremot har den tekniska lösning som utredningen valt utsatts för kritik. 

Oe föreslagna karensreglerna har avstyrkts av flera remissinstanser. Riksför

siikringsverket konstaterar exempelvis att de föreslagna reglerna skulle 

komplicera föriildraförsäkringen. 

Mot bakgrund av vad jag inledningsvis sagt om behovet att ge föräldra

fi:.irsiikringen en så enkel och liittöverskådlig utformning som möjligt, finner 

jag att vissa föriindringar bör göras i familjestödsutredningens förslag. 

Jag vill först erinra om att när riitten till sjukpenning för vård av sjukt barn 

infördes år 1974 begränsades antalet dagar mot bakgrund av att försäkrings

formen var ny och oprövad. Uagantalsgränsen sågs redan niir den infördes 

som ett provisorium. 

Ett av de alternativ till föriindringar av reglerna för föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn som utredningen har redovisat är att helt ta bort de 

dagantalsgriinser som nu finns. Utredningen förordar dock inte detta 

alternativ. främst på grund av de finansiella konsekvenserna. Mot bakgrund 

av den kritik som framförts och med tanke på de avsevärda fördelar det 

medför hör. enligt min mening de merkostnader som uppstår kunna 

a1.:1:epteras. Ett slopande av nuvarande dagantalsgriinser innebär klara 

administrativa fördelar. Det krångel ett systtm med karensdagar skulle 

innebära bortfaller. De familjer. som har barn som är ofta men kortvarigt 

sjuka. får hjiilp också i de situationer då karensregler skulle ha utestängt dem 

från stöd. I enlighet med utredningens förslag bör dock en griins finnas for 

antalet dagar per år som kan utnyttjas. Den behövs bl. a. för att en 

gr~insdragning till riitten till vårdbidrag för svårt handikappade barn skall 

kunna göras. Denna gräns bör sättas till 60 dagar per barn och kalenderår. 

Genom att anknyta dagantalet till varje barn i stället för till familjebegreppet 

uppnås likhet med reglerna för särskild föräldrapenning och administrationen 

underlättas. 

Ett system med en my1:ket generös dagantalsgräns är motiverat i de fall 

orsaken till ledigheten är sjukdom. Det är däremot inte lika naturligt när det 
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giiller de andra situationer som i dag ger rätt till föräldrapenning for tillllillig 
vård av barn. Jag förcslt1r diirför vissa föriindringar beträlTanck nägra a\ (h: 

situationer som i dag ger rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av harn. Det 
gäller faderns rätt att vara hemma i samband med barns födelse och riitten till 
föriildrapenning för besök i barnomsorgen. 

En nybliven far har i dag möjlighet att inom ramen för det fasta antalet 
dagar med föräldrapenning för tillfällig vård av barn få ersättning niir han 
stannar hemma från förvärvsarbetet i samband med barns födelse. Som 
framgår av familjestödsutredningens betänkande utnyttjas riittigheten i 
forhållandevis stor omfattning. Av de under 1976 ersättningsberiittigade 
fäderna använde 64 9/, minst en dags föriildrapenning. Rättigheten gäller från 
den I januari 1978 också när familjen får sitt första barn. 

Det är viktigt att fadern har möjlighet att vara hemma en viss tid kring 
barnets födelse tillsammans med modern och barnet. Modern får hiirigenom 
stöd efter förlossningen och barn och fader får möjlighet till kontakt. Jag <rnser 
det därför angeläget att stiirka faderns möjligheter att delta i det nyfödda 
barnets vård. Jag föreslår därför att fader ges en särskild riitt att vara hemma 
tio dagar med föräldrapenning för tillfällig vård av barn i samband med barns 
födelse. 

En föriilder har enligt nuvarande regler möjlighet att med föräldrapenning 
för tillf1illig vård av barn besöka förskoleverksamhet inom samhiillets 
barnomsorg under en dag - alternativt två halva dagar per år. Jag föreslår att 
rätten till ersättning för detta iindamål istället knyts till den siirskilda 

föräldrapenningen. Därmed kan betydande förenklingar nås. Någon särskild 
begränsning av dagantalet eller andra särskilda bestrimmelser behövs då inte, 
utan föriildrarna kan sjii!va avgöra när och hur många dagar de vill disponera 
för detta ändamål inom ramen för de 90 dagarna särskild föriildrapenning. 
Vissa övergångsregler behövs för barn födda före 1978. Jag återkommer till 
dessa regler i specialmotiveringen. 

Familjestödsutredningen har föreslagit att förekomst av smitta hos barnet 
eller dess ordinarie vårdare skall jämställas med sjukdom när det giiller rätten 
till föräldrapenning vid tillfällig vård av barn. Förslaget har inte mött några 
invändningar i remissbehandlingen. Även jag anser det motiverat att utvidga 

ersättningsreglerna i enlighet med utredningens förslag. 
Med smitta hos barnet avses att barnet utan att vara sjukt är sminförande 

och därför inte kan vistas i den ordinarie barnomsorgen. Motsvarande bör 
enligt min mening gälla närden ordinarie vårdaren, t. ex. en dagbarnvårdare, 
på grund av smitta tillfälligt inte kan vårda barnet. Som smittsamma 
sjukdomar eller därav föranledd smitta bör i detta sammanhang beaktas, 
förutom de allmänfarliga sjukdomarna också allvarliga barnsjukdomar vilka 
medtbr risk att sjukdomen sprids. 

Sammanfattningsvis innebär mitt förslag att nuvarande högsta dagantal för 
föräldrapenning vid tillfällig vård av barn slopas och ersätts med en 
maximigräns på 60dagar per barn och år vid sjukdom eller smitta samt besök i 
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elen förebyggande hiilsodrden. Vidare för fadern rätt till ersiittnin11- under tiP 

dagar vid barns födelse. Samtidigt renncllas kriterierna för utnyttjande av 

denna ersiittningsform till att avse sjukdom eller sjukdom niirliggancle 

orsaker. Rätt till fliriildrapenning fiir tilll1illig värd av barn kommer s{tlecles att 

föreligga vid barnets eller ordinarie vårdarens sjukdom. smitt förekomst hos 

barnet eller dess ordinarie vårdare och besök med barnet i förebyggande 

hälsovård. Rätten till ersättning vid besök i förskoleverksamheten flyttas 

över till den särskilda föriildrapenningen. 

De föreslagna reglerna innebiir all föriilclrapenning för tillfollig vård av barn 

närmast får karaktiir av en rättighet vid sjukdom. Likheterna med den vanliga 

sjukpenningförsäkringen hlir påtagliga. Det är därför lämpligt all i huvudsak 

samma administrationsregler och kontrollsystern som gäller lbr sjukpenning 

tillämpas for föriildrapenning för tillfiillig vård av harn. 

Utredningen har föreslagit att intyg om barnets sjukdom hör kunna 

utfärdas av liikare eller sjuksköterska. Mot bakgrund av de betydande 

förändringar av regelsystemet för föriildrapenning för tillfällig vård av barn, 

som jag föresl{1r. är jag inte beredd att nu förorda regler som avviker från de 

som gäller för sjukpenning. Således bör endast intyg från liikare godtas vid 

bedömning av barns sjukdom. 

Frågan om sjuksköterska skall få utfärda intyg vid barns sjukdom bör anyo 

tas upp till prövning om det skulle visa sig bli administrativt betungande med 

krav på liikarintyg. Läkarintyg bör i enlighet med reglerna för sjukpenning 

kriivas från åttonde dagen av ett harns sjukdom. 

farniljestödsutredningen har i sitt betlinkande framhållit vikten av att barn 

som ofta är sjuka får kontakt med sjuk vårdspersonal på ett tidigt stadium. Jag 

delar denna åsikt och vill understryka att ett krav på intyg också innebär en 

fördel för barnet. Det är angeläget att personalen inom barnhiilsovården tar 

tillvara de till fållen till kontakter med långvarigt eller ofta sjuka harn, som på 

det här sättet ges. Framför allt när barn är sjuka olia bör det vara en anledning 

till en medicinsk bedömning av barnet varvid det också bör prövas om 

förhållanden i barnets miljö kan vara en bidragande orsak till sjuklighe

ten. 

Också när den ordinarie vårdaren iir sjuk en längre tid bör intyg krävas om 

vårdarens sjukdom. Av praktiska skäl bör intyg fordras in efter samma antal 

dagar som vid barns sjukdom. Det åligger de föriildrar som vill utnyttja 

föräldrapenningen att ge in detta intyg. I de fall det kan antas att den ordinarie 

vårdaren under en längre tid inte kan återuppta vården av barnet bör det 

ankomma på fOrilldrarna att så snart som möjligt söka ordna annan tillsyn för 

barnet. I det syftet får det förutsiittas att de bl. a. tar kontakt med den 

kommunala barnomsorgen. I de fall den ordinarie vårdaren iir anställd inom 

den kommunala barnomsorgen ankommer det på kommunen att utan 

dröjsmål ordna annan tillsyn för barnet om det kan antas att den ordinarie 

vårdaren inte under en längre period har möjlighet att återuppta vården. 

Jag återkommer i det följande till vissa frågor om vårdhidrag för 

handikappade barn. Jag vill dock här konstatera att när ersättning utgått i 60 
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dagar under ett [1r s[1 bör det vara naturligt au undersöka om barnet är 

heriittigat till vårdhidrag. lnformatinn till för:ildrarna om möjligheten att siika 

v[1rdbidrag hör ges om det inte av sjukintyg eller p[1 annat siitt framgår att 

drdhidrag inte iir aktuellt. 

Statsmakterna har häde niir r:itten till lliriildrapcnning J'ör tillfällig vård av 

barn infördes m:h n:ir den senare har utvidgats med sk~irpa framhftllit att dessa 

åtgärder inte får innebära att kommunerna minskar sin utbyggnad av 

barnvårdarverksamheten. Jag vill - i likhet med familjestödsutredningen -:in 

en gång understryka att föriildrapenningen inte rnr tas som ett alternativ till 

en utbyggd harnvårdarverksamhet. De svårigheter det innebär för föräldrar 

all vara borta frfo sina arbetsplatser på grund av barns sjukdom är 

uppenbarligen stora. Det visar bl. a. det begriinsacle utnyttjandet av försäk

ringen som utredningen redovisat. I många fall iir det en bra lösning att barnet 

tas om hand av en barnvårdare exempelvis under den senare delen av 

sjukdomsperiuden. Det är enligt min mening angeläget att kommunernas 

barnvårdarresurser utökas i samma omfattning som den ordinarie barnom

sorgen byggs ut. 

J.3.5 Hiiining a1· 1·issa åldNsgrämer 

Åldersgränsen för föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

Familjestödsutredningen har föreslagit att åldersgriinsen for föräldrapen

ning för tillfällig vård av barn höjs från tio till tretton år. Utredningen 

konstaterar att en åldersgräns av detta slag alltid ger otillfredsställande 

gränsfall. eftersom vårdbehuvet upphör gradvis och vid olika tidpunkter för 

olika barn. 

Rätten till fåriildraledighct för tillfällig vård av barn tar sikte på att ersätta 

en barntillsyn som faller bort. Enligt utredningens mening är det då naturligt 

att anknyta till den övre åldersgränsen för den kommunala barnomsorgen. 

Enligt lagen om barnomsorg omfattar kommunernas fritidshemsverksamhet 

barn t. o. m. 12 års ålder. Samma åldersgriins bör därför enligt utredningen 

gälla för föräldrapenning för tillfällig vård av barn. 

Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av nenalet remissinstan

ser. 

Jag anser i likhet med familjestödsutredningen att den nuvarande 

åldersgränsen hör höjas. Detta påverkar i sin tur omfattningen av rätten till 

ledighet från anställningen enligt föräldraledighetslagen. Det är uppenbart att 

behov av tillsyn kan kvarstå även efter tioårsåldern. Höjningen bör dock 

begränsas till att omfatta två årsklasser. dvs. så att föräldrapenning kan utgå 

till dess barnet fyllt tolv år. 

Omsorgskommittcn konstaterar i sitt remissvar att familjestödsutrcd

ningens förslag inte är tillfyllest för föräldrar till utvecklingsstörda och 

psykotiska barn. Jag är medveten om att barn med handikapp av olika slag 
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kan ha heho\' av tillsyn vid en högre [1lder iin som normalt giiller för barn i 

allmänhet. Frågan rymmer emellertid svtira avgriinsningar och _jag iir i vari<: 

fall för niirvarande inte bercclcl att gii ifrån den generella karaktiir försiikringen 

har p{1 denna punkt. 

Familjestödsutredningen har föreslagit att höjningen av åldersgriinsen 

genomfors successivt. Jag insHimmer i utredningens förslag och förordar 

således att höjningen av åldersgränsen skall giilla de harn som är under tio år 

niir de nya reglerna träder i kraft elen I _januari 1980. 

Aldersgräns för föriildrapenning vid adoption 

Adoptivföriilclrar har från den dag d(1 de har fått barnet i sin vård riitt till 

föräldrapenning under sammanlagt 180 dagar om barnet inte har fyllt åtta år. 

I !ar lxirnet (vilt åtta men inte tio år utgår föriildrnpenning under 45 dagar. 

Bestiimmelserna t'iir ti:.iriildrapenning i samband med harns födelse har i övrigt 

tilliimpning på den föriildrapenning som utgår för adoptivbarn. Tidpunkten 

då adoptivföriildrarna får barnet i sin vård jiimstiills cliirvid med tidpunk len 

för barnets födelse. 

För barn födda efter 1978 utgär siirskild foriildrapcnning under 90 dagar. 

Vidare kan barn födda före 1978, som inte har fyllt åtta år då de kommer i 

adoptivföräldrarnas vård, få riill till 30 dagar särskild föräldrapenning. 

Nämnden för internationella adoptioner har i skrivelse till regeringen den 

13 oktober 1978 föreslagit att reglerna för föräldraförsäkringen ändras så att 

förlildrapenning i samband med adoption utgår med 180 dagar också för barn 

som är mellan åtta och tio år. 

Hitintills har endast ett fåtal barn som berörs av förlildraförsäkringsreglerna 

adopterats vid dessa åldrar. Någon nämnvärd ökning torde inte ske om 

f1irslikringsreglerna skulle ändras. Det iir enligt min mening emellertid 
angcliiget att stödet förbiittras vid adoption av dessa grupper barn. Det är nu 

svårigheter all finna adoptivföriildrar till äldre barn som vistas på barnhem i 

vissa länder. Speciellt har det varit svårt att finna adoptivföriildrar till 
handikappade barn. 

Jag föreslår att reglerna iindras så all föräldrapenning vid adoption utgår 

med 180 dagar för barn som är under tio år vid adoptionstillfället. Delta 
innebär all försiikringsreglerna på denna punkt förenklas. 

Åldersgräns for rätt till ersiittning för resekostnader vid besök hos s.iukt barn 
på sjukhus 

Utredningen har föreslagit att åldersgränsen för förälderns räll till ersätt

ning för resekostnader vid besök hos sjukt barn på sjukhus skall höjas så all 

sådan ersiittning skall kunna utgå s{1 länge barnet iir under sexton år. 

Nuvarande åldersgräns är tio år. I likhet med remissinstanserna har jag inte 

något att erinra mot förslaget. De nya reglerna bör i likhet med de övriga träda 
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i kraft den 1januari 1980 och omfatta alla familjer med barn som dt1 iir under 

sexton år. 

Jag har därutöver för avsikt att inhämta regeringens bemyndigande för att 

uppdrn åt riksförsäkringsvcrkel att göra en översyn av giillandc besUimmelscr 

om bidrag till foriildrars och anhörigas resekostnader vid besök hos sjukt barn 

på sjukhus. 

] .3. 6 Fiiriildrapenning i samhand med .fiirii/dra111hild11i11g 

Jag har i det föregående föreslagit att en allmän föriildrautbildning skall 

införas kring barnets födelse i enlighet med det förslag som lagts fram av 

barnomsorgsgru ppen. 

Barnomsorgsgruppen har också föreslagit att föräldrapenning skall utgå till 

föriilder som deltar i föräldrautbildning och då går miste om förvärvsinkomsl. 

Gruppen föreslår att föräldrapenning skall utgå under två dagar per förälder 

för deltagande i föräldrautbildning före förlossningen. Ersättningstiden 

föreslås bli uppdelad på två timmar per dag under åtta dagar. Ersättnings

reglerna bör enligt gruppens förslag ingå i den del av föräldraförsäkringen som 

gäller för tillfällig vård av barn. Därutöver föreslår gruppen att en förälder 

efter förlossningen får utnyttja föräldraförsäkringen vid åtta tillfällen med 

fjiirdedels föräldrapenning vid varje tillfälle. Detta motsvarar sammanlagt två 

dagars föräldrapenning. Den andre föräldern förutsätts utnyttja möjlighe

terna att delta i föräldrautbildning under den tid han uppbär föräldrapenning i 

samband med barns födelse. Barnomsorgsgruppen påpekar vidare att vissa 

regler inom föräldraförsäkringen behöver ändras för att det skall bli möjligt att 

utnyttja föräldrapenning vid föräldrautbildning. Således måste föräldrapen

ning kunna utgå före den nuvarande gränsen 60 dagar före den beräknade 

nedkomsten. Den måste också kunna utgå samtidigt för båda föräldrarna. 

Kriteriet föräldrautbildning måste också jämställas med vård av barn. 

Det stora flertalet remissinstanser instämmer i eller lämnar gruppens 

förslag att föräldrapenning skall kunna utgå vid föräldrautbildning utan 

erinran. Så instämmer exempelvis familjestödsutredningen i att arbete och 

ekonomi inte bör få lägga hinder i vägen för en allmän föräldrautbildning. 

Utredningen anser det liimpligt att pröva möjligheten att ge rätt till ledighet 

och ekonomisk ersättning via föräldraförsäkringen. Detta skulle understryka 

den vikt som från samhället sida läggs vid föräldrautbildning. 

Jag har tidigare i mitt anförande betonat den vikt jag fäster vid den 

allmänna föräldrautbildningen. Det är angeläget att den kan göras så 

tillgänglig som möjligt för berörda föräldrar. Föräldraförsäkringen kan bli ett 

viktigt redskap för att åstadkomma detta. Jag förordar således att föräldra

penning skall kunna utgå under den tid förälder deltar i föräldrautbildning. 

Vetta medför i sin tur att en förälders rätt till ledighet från anställningen enligt 

föräldraledighetslagen utvidgas i motsvarande mån. 

Även om utredningens principiella tankegångar i huvudsak accepterats har 
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kritik riktats mol de tekniska lösningar den angivit. Siiledes anser hl. a. LO 

och TCO alt de dagar som står till buds för tillfallig vård a\' barn inte skall 
hehöva tas i anspråk mr all delta i föräldrautbildning. 

Med den nya utformning av föräldrapenning för tillfällig vård av barn som 
jag hiir föreslagit, passar riitten till föriildrapenning vid föriildrauthildning 

mindre viil in i detta regelsystem. A It ha etl särskilt system för ett så begränsat 

iindamål är inte heller tillfrec.lsstiillande. Enligt min mening hör isUllet delta 

iindamål tillgodoses inom ramen för siirskild föräldrapenning. Diirmed 
minskar viisentligt behovet av kontroll av användningen av dagarna. Det 

löser också elt annat problem som riksförsäkringsverket pekat på, nämligen 

att någon rätt till fjärdedels föriiklrapenning inte föreligger för tillfällig vård av 

barn. En sådan riitt finns inom systemet frirden siirskilda föriildrapenningen. 
varför någon förändring inte behöver göras på denna punkt. Vidare blir det 

med denna lösning inte nödvändigt att införa några komplicerade begriins
ningsregler av det slag som barnomsorgsgruppcn angivit. 

Jag föreslår således alt den särskilda föriildrapenningcn skall kunna 
ulnytljas när förälder deltar i allmiin föriildrauthildning. Denna utvidgning av 

föriildraförsäkringen fordrar ändringar i giillande regler så att föräldrapenning 

för detla ändamål kan utgå under hela havandeskapsperioden. Vidare hör 

hiigge föräldrarna kunna utnyttja föriildrapenningen samtidigt. 

Så som föräldrautbildningen föreslås upplagd kommer särskild föräldra

penning at1 begäras för ett stort antal gånger. Det vore därför enligt min 
mening onödigt betungande for föräldrarna om de vid varje 1illfälle måste 

göra en anmälan. Jag föreslår därför alt särskild föräldrapenning i samband 
med foriildrautbildning undantas från anmälningsskyldighet. Härigenom 
skapas en möjlighet för föräldrarna alt vid ett tillfälle, efter avslutad 
u1bildning, begära ersät1ning för sam1liga kurstillfällen. 

De nya ersiillningsreglerna för den som deltar i föräldrautbildning bör gälla 
fr. o. m. den I januari 1980. Alla föräldrar, som då deltar i föräldrautbildning 
och i övrigt uppfyller villkoren, bör då bli bcrUttigade till föräldrapenning för 
förUldrautbildni ng. 

:!.3. 7 Den särskilda .fiiräldrapenningen 1•id.flerham.~fiidse/ 

Enligt nuvarande regler Ur antalet dagar med föräldrapenning i samband 

med barns födelse och för särskild föräldrapenning detsamma oavsett om det 
iir en enbarnsfödsel eller flerbarnsfödsel. 

När det gäller föriildrapenning i samband med barns födelse har det varit 
naturligt att ge samma ersättning oavsett antalet barn som fötts. Ersättningen 

h<Jr avsett en begränsad period under vilken flera barn kunnat vårdas på 
samma gång. När den särskilda föräldrapenningen infördes överfördes den 

princip som tilliimpa1s för föräldrapenning i samband med barns födelse på 
det nya ersä1tningssys1emet. 

Enligt min mening stämmer emellertid denna princip mindre väl med 
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si·rtena med den siirskilda fliriildrapenningen. Den har motiverats med Je 
hl'11ov 1(.iriildrar har att vara lediga frän sitt förviirvsarhete niir de bedömer att 

barnen har behov av fririildrarnas stöd. Den siirskilda fiiriildrapenningen skall 

ge ökat utrymme för umgiinge mellan barn och föriildrar. Den skall kunna 

andndas vid introduktion i barnomsorg eller skola. Den skall också kunna 

anviindas i krissituationer i barnens liv. Dessa behov har enligt min mening 

ofta individuell karaktär och foljaktligen bör siirskild föriildrapenning utgå i 

riirhällande till varje barn också vid llerbarnsfödsel. 

Jag förordar således all reglerna för särskild förlildrapcnning iindras så 

föriildrarna har rätt till 90 dagars ersiittning för varje barn också vid 

llerbarnsfödsel. De nya reglerna bör giilla för barn födda fr. o. m. den I januari 

1980. 

}.3.S 1'i.~sa ii1Tiga ./i'dgor angdendc .fiirälc/ra.fbrsäkri11ge11 

Bosiittningsbegreppet inom föriildraförsäkringen 

Inom den allmiinna försiikringen iir en förälder törsiikrad om för~ildern är 

bosatt i Sverige och har fyllt 16 år. Den försäkrades bosättning iir därför av 

betydelse för hans inskrivning i försäkringskassa och därmed riitt till 

ersiittning frän elen allmiinna försiikringen bl. a. föriildrapenning. Avsikten 

med införande av de olika formerna av föriildrapenning har dock inte varit att 

föräldrapenning skall kunna utges till förälder för vård av barn som iir bosatt 

utomlands. Jag föreslär att en uttrycklig regel införs, vari anges att 

l'öriildrapenning inte kan utgå om barnet iir bosatt utomlands. 

Avriikningsreglerna för föräldrapenning vid barns födelse 

Familjestödsutredningen föreslår att vid uttag av halva dagar med 

föräldrapenning vid barns födelse skall - i likhet med övriga former av 

för~ildrapenning-avräknas en halv dag. Enligt nuvarande regler avriiknas en 

hel dag. 

förslaget har inte mött några invändningar i remissbehandlingen. 

Jag bitriider utredningens förslag om nya avriikningsregler. Härigenom 

kommer för alla former av föriildrapenning uttag av halv föräldrapenning att 

avräknas en halv dag. 

Begreppet vård av barn 

i:=amiljestödsutredningen har i sitt betänkande tagit upp tilliimpningen av 

begreppet vård av barn. Utredningen har bl. a. anfört att vissa olägenheter 

med de nuvarande reglerna har kunnat konstateras. Det faktum att en 

förtilder i en del fall kunnat vara hemma och uppbära föräldrapenning trots att 

den andre föräldern samtidigt är hemma har väckt irritation. Det har 

framförts att det inte krävs två personer för att vårda ett spädbarn. Uppgifter 
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har ocks~1 förekommit att fiiriildrar i sådana foll inte deltagit i vården utan 
sysslat med annat. 

Enligt utredningens mening bör en klarare och striktare definition av 
be-greppet v{ird av barn göras. Det iir enligt utredningens mening bra med en 

stidan precisering iiven av andra skiil. Enligt utredningen bör en fiirutsiittning 

!lir att rn föriildrapenning vara att den fiiriilder som uppbär ersättningen även 

v<\rdar barnet under huvuddelen <1v den tid som föriildrapenningen avser. För 

att fliriilckrn skall anses vtirda barnet bör kriivas att det finns en rumslig 
kontakt mellan föriildern och barnet under större delen av tiden. Det innebär 

inte att föräldern skall vara förhindrad att utriitta iirenden eller sysslor som 

normalt ingår i hushållet och som endast tar bort en kortare tid från umgiinget 

med barnet. 
Utredningens förslag har inte mött några inviindningar under remissbe

handlingen. Några remissinstanser har uttryckligen tillstyrkt utredningens 

frlrslag. Sålunda vitsordar avtalsverket att det väcker irritation både hos 

myndigheter och anställda. niir en föriilcler kan vara hemma och uppbiira 

föriilclrapenning, trots att den andra föräldern samtidigt är hemma t. ex. på 

grund av att han eller hon iir !lirare med ferier. 

Riksförsiikringsverket har i promemorian (()s S 1977:4) Stödet vid sjukdom 

för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. n. bl. a. tagit upp frågan om 
S<1mordning mellan föriildrapenning och utbildningsbiclrag. Vidare föreslår 
verket en samordning av vuxenstudiestödets bidragsandel och föräldrapen
ning, som utgår för samma dag i samband med barns födelse. 

Jag delar familjestödsutredningens uppfattning att en förutsiittning för att 
förlildrapenning skall utgå skall vara att föräldern verkligen svarar för vården 

av barnet under elen tid ersiittningen avser. Den avgränsning familjestöds

utreclningen föreslagit synes liimplig. Det innebiir att det exempelvis inte bör 
gå att förena bundna heltidsstudier med att uppbära föräldrapenning. Förslag 
till samordningsregler i de fall föräldrapenning utgår samtidigt med utbild
ningsbidrag eller vuxenstudiestöd, t. ex. vid deltidsstudier. har nyligen lagts 
fram i propositionen om sjukförsiikringsförmåner vid arbetsmarknadsutbild
ning och vissa vuxenstudier m. m. 

Förlildrabegreppet inom förälclraförsiikringen 

Enligt nuvarande regler avses i föräldraförsäkringen med föriildrar biolo
giska förlilclrar samt fosterföriildrar och adoptivförlildrar. Som förälder anses 

iiven elen med vilken föräldern är eller har varit gift eller har eller har haft 
barn. om parterna stadigvarande sammanbor. Detta föräldrabegrepp är 

identiskt med det som gäller enligt lagen (1978:410) om rätt till ledighet för 
v:'.ml av barn, m. m. 

I äktenskapsliknande förhållanden där den ena parten har barn till vilket 
den andre inte är biologisk förälder har den senare i dag inte någon rätt till 
foriildrapenning om inte parterna har eller har haft eget barn. I ncra motioner 
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har hernstlillts att forlildrabegreppet skall utvidgas till all giilla liven denna 
grupp. 

ramiljestödsutredningen. som behandlat denna frilga, löreslttr att lliriildra

begreppet bibehålls olöriindrat. Till stöd fi.ir detta stlillningstagande anfrir 

utredningen bl. a. att det lörlildrabegrepp som gliller inom J'iirsiikringen är 

detsamma inom hela socialförsäkrings- och skattelagstiftningen. Det måste 
dlirför enligt utredningen finnas mycket starka skiil for att bryta ut 

föriildra!Orsiikringen ur detta komplex. Vidare anförs att en utvidgning skulle 
kunna tas till intlikt for att samtliga personer som mer stadigvarande bor 

tillsammans med barnet skulle kunna få crslittning, exempelvis grannar, 
anstiillda barnvakter etc. 

På de av utredningen anförda sklilcn iir jag inte beredd att nu tillstyrka en 
lindring av förWdrabegreppet. 

Föräldrabalkens regler om vårdnad av barn har delvis ändrats med verkan 

från den l januari 1977. Till skillnad mot vad tidigare glillde behöver den 
gemensamma vårdnaden inte upplösas vid liktenskapsskillnad. Även de 

foriildrar som inte iir eller varit gifta med varandra kan om de är ense få 

gemensam vårdnad om sina barn. Detta gäller oavsett om de är sammanbo
ende eller inte. 

Inom foräldraförsäkringen har inte gjorts några lindringar i anslutning till 
den nya lagstiftningen om gemensam vårdnad. 

Föräldrarna för vid u1tag av föräldrapenning i samband med barns födelse 

själva avgöra vem av dem som skall stanna hemma hos barnet. Oavsett hur 

den rättsliga eller faktiska vårdnaden är fördelad har den föriilder som begär 
föräldrapenning rätt till sådan. 

Enligt nuvarande regler för för~ildrapenning för tillfällig vård av barn har 
den föriilder som faktiskt har vårdnaden om barnet rätt till ersiittning. En 
förälder som tillfälligt tar vård om barnet har efter medgivande av den andre 
föriildern rätt att få ut ersättning. Utredningen föreslår i sitt betiinkande att 
denna regel modifieras så att medgivande inte behövs i de fall foriildrarna har 
gemensam rättslig vårdnad om barnet. 

Reglerna för den särskilda föräldrapenningen utgar till skillnad från de 

övriga formerna av töriildrapenning från begreppet rättslig vårdnad. Rätten 

till särskild röriilclrapenning tillkommer endast den eller de rättsliga vård

nadshavarna. Möjlighet finns dock att avstå från denna riitt till bl. a. annan 

förälder. 

Utredningen föreslår att rätten till föräldrapenning i samband med barns 

födelse och föräldrapenning för tillfällig vård av barn såsom f. n. skall 
tillkomma båda förlildrarna, oavsett hur den rättsliga vårdnaden är fördelad. 

Vid besttimmande dels av den inbördes fördelningen mellan föräldrarna dels 

av antalet dagar för tillfällig vård av barn, bör det däremot vara avgörande om 

den riittsliga vårdnaden iir gemensam eller i111e. 
Enligt förslaget om nya regler för föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

(avsnitt 2.3.4) skall för varje barn utgå ett visst antal dagar. Dessa blir därför 
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inte beroende av hur den r:ittsliga vårdnaden är ordnad. Vid fordelningen av 

dessa dagar har ovan nämnts att det är elen faktiska vårdsituationen som är 

avgörande för vem av föräldrarna som skall få föriildrapenning. Att 

!Or:ildrarna har gemensam rättslig vårdnad påverkar därför inte reglerna om 

föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Jag är inte heller beredd att föreslå 

någon ändring i övriga former av föräldrapenning till följd av att möjlighet har 

skapats för föräldrarna att ha gemensam vårdnad om sina barn även niir 

föräldrarna lever isär. 

2.4 Anpassning aY reglerna för föräldraledighet till ändrade ersättnings

regler 

Jag har i det föregående föreslagit att den särskilda föriildrapenningen skall 

kunna utnyttjas för att besöka förskoleverksamhet inom samhällets barnom

sorg och att delta i allmän föräldrautbildning. Denna utvidgning av 

användningsområdet för särskild föräldrapenning förutsätter en anpassning 

av reglerna i föräldraledighetslagen. 

Det krav på underrättelsetid på två månader som gäller för ledighet med 

särskild föräldrapenning är inte möjligt att upprätthålla för de nya ändamålen. 

Med tanke på den mycket begränsade tid det gäller är behovet av underrät

telsetid för att skydda arbetsgivaren inte heller så stort. Jag anser att det är 

tillräckligt om den anställde senast en vecka i förväg underrättar sin 

arbetsgivare om att han avser att använda särskild föräldrapenning för att 

delta i föräldrautbildning eller besöka barnomsorgen. Ett undantag måste 

också göras frän den begränsning av utnyttjandet av särskild föräldrapenning, 

som ligger i att förälder utan samtycke av arbetsgivaren får använda högst två 

ledighetsperioder per kalenderår. Ledighet för besök i barnomsorgen och 

föräldrautbildning bör således läggas utanför det angivna periodantalet. 

2.5 Vårdbidrag för handikappade barn 

Familjestödsutredningen har föreslagit vissa förändringar av reglerna för 

vårdbidrag för svårt handikappade barn. Förslagen gäller frågor som utred

ningen kommit i kontakt med i sin prövning av föräldraförsäkringen. 

Utredningen konstaterar att det finns behov av att göra en mer övergripande 

översyn av reglerna för vårdbidraget men att en sådan översyn ligger utanför 

utredningens kompetensområde. Utredningens bedömning av behovet av en 

översyn av reglerna för vårdbidraget för svårt handikappade barn delas av 

många rcmissinstanser. Även jag ansluter mig till denna bedömning och jag 

avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag att en utredning 

skall tillsättas för att se över reglerna för vårdbidrag. 

I avvaktan på resultatet av denna översyn bör vissa ändringar göras av 

vårdbidragsreglerna. Familjestödsutredningen har föreslagit att den kortaste · 

tiden för vårdbidrag sänks från nuvarande ett år till sex månader. Detta skulle 

4 Riksda~<'n J97f/!79. I sam/. Nr 168 
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göra det möjligt att stödja en del av de familjer som har barn som iir sjuka tivcr 

en längre period iin vad som tiicks av föriildraförsiikringen. men diir 

varaktigheten kan bedömas vara kortare än den ~riins på ett år som nu giiller 

för vårdbidrag. Förslaget har inte mött några invändningar i rcmissbehand

lingen. Jag ansluter mig till förslaget. 

Familjcstödsutrcdningen har vidare föreslagit att vårdbidrag skall kunna 

tidsbegränsas. Ingenting i de nuvarande reglerna torde förhindra att vård bi

drag tidsbegränsas. För att missförstånd inte skall råda bör en uttrycklig 

bestämmelse med det innehållet tas in i lagtexten. 

2.6 Kostnader 

Kostnaderna för att höja ersättningsnivån för den sista månaden av den 

särskilda föriildrapenningen kan för helt år beräknas till ca 180 milj. kr. Vid ett 

ikraftträdande den I januari 1980 kan kostnadsökningen beräknas till ca 80 
milj. kr. för budgetåret 1979/80. 

Kostnaderna för havandeskapspenning har av familjestödsutredningen 

beräknats till 20 milj. kr. för helt år. För budgetåret 1979/80 kan kostnaderna 

beriiknas till 10 milj. kr. 

Utvidgningen av rätten till föriildrapenning för tillfällig vård av barn enligt 

den konstruktion utredningen har föreslagit har kostnadsberäknats till I 0 

milj. kr. per år. Med den av mig föreslagna utformningen av reglerna ökar 

kostnaderna med ca 6 milj. kr. till 16 milj. kr. per år. För budgetåret 1979/80 

uppgår kostnaderna till ca 8 milj. kr. 

Kostnaderna för att höja åldersgränsen för föräldrapenning för tillfällig 

vård av barn från tio till tolv år beräknar jag till 25 milj. kr. per år när reformen 

nått full effekt. För första verksamhetsåret beräknar jag kostnaderna till ca 5 
milj. kr. För budgetåret 1979/80 blir då kostnaderna ca 2.5 milj. kr. 

Barnomsorgsgruppens förslag om förmdraförsäkring för förH!drautbildning 

innebär att denna rätt skulle bli en del av rätten till föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn. Jag har här föreslagit att denna ersUttningsrätt i stället 

skall läggas inom ramen för rätten till särskild föräldrapenning. Några 

ytterligare kostnader uppstår därmed inte för denna utvidgning av grunderna 

för rätten till ersättning från föräldraförsäkringen. 

Sammanfattningsvis blir kostnaderna följande, när de nya reglerna 

fungerar fullt ut. 

Ersättningsnivån för den nionde månaden 
Havandeskapspenning 
Utvidgningen av antalet dagar med förlildrapenn
vård av barn 
Höjning av åldersgränsen l'ör föräldrapenning för ti
barn 

ing för tillfällig 

llrallig vård av 

180 milj. kr. 
20 milj. kr. 

16milj. kr. 

25 milj. kr. 

Summa 241 milj. kr. 
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Kostnaderna för budgetåret 1979/80 torde komma att uppgå till ca 100 milj. 

kr.. varav ca I 5 milj. kr. faller på statsbudgeten enligt gällande finansierings

regler för fiiriildraförsäkringen. Dessa kostnader för budgetåret 1979/80 ryms 

inom den kostnadsberäkning som har redovisats under anslaget C 3. Bidrag 

till föräldra försäkringen i årets budgetproposition ( 1978179: I00 bil. 8). 

3 t pprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu anfört har inom sol·ialdepartementet upprättats 

förslag till 

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

2. lag om ändring i lagen I1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn. 

m.m. 

Förslaget under punkt 2 har upprättats i samråd med chefen för arbets

marknadsdepartementet. Där har också skett en viss teknisk överarbetning 

av lagens skadestånds- och rättegångsbestämmelser. 

4 Specialmotivering till lagförslagen 

4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

3 kap. 

9§ 

I denna paragraf har tagits in bestämmelser om havandeskapspenning. 

Ersättningen kan utgå till blivande mödrar under en begränsad tid före 

barnets födelse. Havandeskapspenningen skall som framgår av den allmänna 

motiveringen utgöra ett stöd för de grupper av kvinnor som har ett fysiskt 

krävande förvärvsarbete. 

1lavandeskapspenning kan utgå endast i de fall graviditeten förorsakar en 

nedsättning med minst hälften av kvinnans möjligheter att utföra sitt 

förvärvsarbete. Vid bedömningen huruvida en sådan nedsättning föreligger 

bör beaktas dels vilken typ av arbetsuppgifter som det är fråga om, dels den 

enskilda kvinnans förmåga att utföra dessa. 

Det måste således ske en bedömning från fall till fall. För de fall där 

ledigheten inte är nödvändig för att skydda kvinnans hälsa under graviditeten 

bör inte havandeskapspenning utgå. Då är hon i stället hänvisad till 

möjligheten att ta ut föräldrapenning före barnets födelse. 

Såvitt gäller arbetsuppgifternas art tas hänsyn till om de är sådana att det 

fysiskt sett medför svårigheter för en gravid kvinna att utföra dem. Från 

denna synpunkt bör det särskilt beaktas om det i arbetet förekommer tunga 

lyft, om arbetet till stor del utförs stående eller om det innebär påfrestande 

ensidiga rörelser. För att dessa faktorer skall beaktas bör även krävas att de 

återkommer tämligen regelbundet. För de kvinnor som har ett arbete vilket 

endast i mindre mån innehåller inslag av fysiska påfrestningar bör det vara 
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naturligt för en arbetsgivare att en befrielse sker från vissa arbetsuppgifter. 

Dessa fall ligger alltså vid sidan om det avsedda tillämpningsområdet för 

havandcskapspenningen. Det g1iller t. ex. vaktpersonal och patrullerande 

poliser. Om en partiell befrielse inte kan ordnas genom en överenskommelse 

med arbetsgivaren får kvinnan. innan hon ansöker om havandeskapspen

ning. bcgiira omplacering i den mån hon har riitt därtill i enlighet med vad 

·som anges i den allmänna motiveringen till de flireslagna nya reglerna i lagen 

( 1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m. Bedömningen av hur 

kriivande arbetet är skall alltid ske med beaktande av den enskilda kvinnans 

möjligheter att klara arbetet. Även om ett arbete är fysiskt krävande utgår 

ingen ersättning om i det enskilda fallet kvinnan har förmåga att utföra det 

utan hinder för havandeskapet. 

Det förhållandet att arbetet innebär en psykisk påfrestning medför inte en 

rätt till havandeskapspenning. I de fallen torde kvinnan, om arbetsförmågan 

till följd härav är nedsatt med minst hälften på grund av sjukdom, kunna bli 

berättigad till sjukpenning. Hon har dessutom alltid rätt till föräldrapenning 

enligt 4 kap. 2 § AFL. 

För att kvinnan skall ha rätt till havandeskapspenning krävs, som framgår 

av den allmänna motiveringen, att hon först har försökt att få andra 

arbetsuppgifter. Hon skall d1irför hos sin arbetsgivare begära att bli ompla

cerad i enlighet med vad som föreslås i den nya 12 § föräldraledighetslagen. I 

det fall kvinnan har blivit erbjuden en omplacering, har hon inte behov av att 

avstå från förvärvsarbete.Kvinnan är nämligen enligt förslaget till ändringar i 

föräldraledighetslagen i princip skyddad mot en minskning av löneförmå

nerna, oberoende av till vilket arbete hon omplaceras. Om hon av nägon orsak 

inte vill godta en föreslagen skälig omplacering. skall hon i princip inte ha 

möjlighet att erhålla havandeskapspenning. Det krävs dock inte att kvinnan 

godt:;r en omplacering. som innebär att hon måste byta arbetsplats. För 

bedömningen av vilka omplaceringar som bör godtas kan i övrigt hänvisas till 

förarbetena till 7 § andra stycket anställningsskyddslagen (prop. 1973: 129 s. 

121 och 243) och till de motsvarande principerna inom arbetslöshetsförsäk

ringen. 

För att arbetsgivaren skall ha möjlighet att ordna en omplacering, bör 

kvinnan i ett tidigt skede av havandeskapet varsko arbetsgivaren om att hon 

vill bli omplacerad. Jag återkommer till frågan om omplacering i anslutning 

till 12 § föräldraledighetslagen. Här skall endast erinras om att kvinnan enligt 

de föreslagna reglerna måste anmäla till arbetsgivaren minst en månad i 

förväg att hon vill utnyttja sin rätt till omplacering. Om hon försitter denna tid 

och arbetsgivaren på grund härav inte kan placera om henne föreligger inte 

förutsättningar för att utge havandeskapspenning. Om kvinnan inom rätt tid. 

dvs. en månad, begär att bli omplacerad endast för en kortare tid i anslutning 

till den beräknade nedkomsten. kan detta vara svårt att ordna. Arbetsgivaren 

har dock en skyldighet att, om så är möjligt, placera om henne även för en 

kortare tid. När detta inte är möjligt får dock kravet att hon inte kan beredas 
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andrn arbetsuppgifter anses vara uppfyllt och en bedömning göras .iv hennes 

möjligheter all utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.. 

Om kvinnan saknar möjligheter att få andra mindre (vsiskt anstriingande 

arbetsuppgifter på sin arbetsplats kriivs för alt havandeskapspenning skall 

utgå att hon till följd av havandeskapet inte kan utföra uppgifterna i det arbete 

hon har. Vid prövning av rätten till havandeskapspenning skall också 

klarläggas att kvinnan faktiskt utför förvärvsarbete. Avsikten iir l. ex. inte att 

en kvinna som har ett fysiskt tungt säsongarbete skall kunna få ersättning, 

oavsett om arbetsförmågan som sådan är nedsatt, under månader då hon inte 

alls skulle ha utfört förvärvsarbete. Det avgörande iir. som framgår av vad 

förut sagts, att hon faktiskt behöver var<>. ledig från ett arbete som hon på 

grund av graviditeten inte kan utföra. Bedömningen av i vilken utsträckning 

kvinnan faktiskt arbetar får i första hand grundas på utlåtande från 

arbetsgivaren och hennes uppgifter i ansökan. Även kvinnans sjukpenning 

kan ge viss upplysning. Det hör krävas att hon skulle ha utfört förvärvsarbete 

åtminstone en kortare tid under den period för vilken hon begär ersiitt

ning. 

Som har angivits i den allmiinna motiveringen iir del förutsatt att 

nedsättningen av kvinnans möjligheter att utföra arbete består under en 

liingre tid. Havandeskapspenningen skall diirför liksom sjukpenning enligt 

7 § utgå för varje dag, således iiven för arbetsfria dagar. Även vid uttag av 

havandeskapspenning under en kortare tid utgår ersättning varje dag, dvs. 

med undantag från bestiimmelsen i 10 §om insjuknandedag och fridagar. Det 

avgörande är, som framgår av vad tidigare sagts, all hon faktiskt behöver vara 

ledig från ett arbete som hon på grund av graviditeten inte kan utföra. 

Som framgår av den allmänna motiveringen kan havandeskapspenning 

utgå under högst 50 dagar. Den prövning som sker av rätten till havande

skapspenning skall vara densamma oavsett om ersättning begärs för längre 

eller kortare tid. Detta innebär bl. a. att kvinnan i första hand alltid skall visa 

att hon begärt ornplal·ering. Hon torde dock självfallet få lättare att styrka sin 

rätt till havandeskapspenning ju närmare barnets födelse hon kommer. 

Kvinnan skall enligt tredje stycket ansöka om havandeskapspenning, 

varefter försäkringskassan efter prövning meddelar beslut i frågan. I beslutet 

skall anges under vilken tid ersättning kan utgå. Detta innebär inte att 

havandeskapspenning alltid utgår för hela den tiden. Den sista dagen som 

havandeskapspenning kan utgå skall alltid anges, för all kvinnan skall få 

kännedom om när rätt till havandeskapspenning inte längre föreligger. När 

barnet föds upphör dock alltid rätten till havandeskapspenning. Avsikten är 

såsom tidigare nämnts att kvinnan i god tid skall begära omplacering och om 

sådan inte kan erbjudas henne därefter ansöka om havandeskapspenning. 

Ansökan kommer därför i de flesta fall att göras före den sextionde dagen. 

Försäkringskassan skall i sitt beslut ange från vilken dag ersättning kan utgå. 

Om kvinnans ansökan om havandeskapspenning inkommer efter den 

tidpunkt från vilken hon begär ersättning kan i princip retroaktiv ersättning 
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inte utgå. /\nsökningsdagen jämställs här med anmälningsdagen enligt 10 ~ 

fjiirde stycket vid sjukdom, varför samma grunder för bedömningen avsetts 

giilla. Havandeskapspenning kan liksom sjukpenning inte utgå för den tid, 

när hon fortfarande förvärvsarbetar. 

I tredje stycket anges vilka intyg som bör fogas till ansökan om 

havandeskapspenning. Kvinnan bör till vägledning för bedömningen av 

rätten till ersättning ange vilka arbetsuppgifter hon har. Häri ligger att hon bör 

ange på vad sätt arbetsuppgifterna är fysiskt påfrestande och i vilken 

utsträckning hon skulle ha utfört dessa under den tid för vilken hon begär 

ersättning. Vidare bör hon ange om hon har möjlighet eller inte att bli 

omplacerad enligt 12 ~ lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn. 

m. m. Försäkringskassan bör kräva att kvinnans uppgifter styrks med ett 

utlåtande från hennes arbetsgivare. De närmare skälen varför omplacering 

inte har kommit till stånd bör vara angivna i utlåtandet. 

I det fall försäkringskassan på annat sätt än genom utlåtande kan erhålla 

erforderliga uppgifter som styrker kvinnans påståenden, kan kravet på 

utlåtande efterges. I stället får ett utlåtande kant. ex. godtas ett protokoll från 

en förhandling mellan arbetsgivaren och den berörda fackliga organisationen. 

Utlåtandet är att betrakta endast som ett bevismedel. Om försäkringskassan 

på annat sätt kan få information om kvinnans arbetsuppgifter behöver inte 

utlåtande krävas. I det fall ett utlåtande inte kan företes, exempelvis när 

kvinnan är en egenföretagare, åligger det kvinnan att, om försäkringskassan 

så begär, på annat sätt styrka sina påståenden i ansökan. om vilka 

arbetsuppgifter hon har. 
Utlåtandet från arbetsplatsen bör även kunna ge en god vägledning för de 

läkare som utfärdar intyg om kvinnans möjligheter att utföra de arbetsupp

gifter hon har. Till skillnad från utlåtandet från arbetsgivaren skall läkarintyg 

alltid företes. 
I läkarintyget bör noggrant anges de arbetsuppgifter, vilka läkaren anser 

utgöra ett hinder för kvinnans fortsatta förvärvsarbete. 

I femte stycket anges att vad i lag eller annan författning föreskrivs om 

sjukpenning skall gälla även för havandeskapspenning. Detta innebär bl. a. 

att beslut om havandeskapspenning skall fattas av den allmänna försäkrings

kassa hos vilken kvinnan är inskriven och att havandeskapspenning kan utgå 

på samma sätt som sjukpenning i form av hel eller halv ersättning. 

Ersättningen är vidare skattepliktig och ATP-grundande. 

Sjukpenning utgår inte under tid då föräldrapenning utgår (4 kap. 19 § 

AFL). Till följd av att samma regler gäller för havandeskapspenning som för 

sjukpenning utgår ej heller havandeskapspenning samtidigt som föräldrapen

ning. 

Däremot gäller till följd av specialreglering i denna paragraf inte reglerna för 

sjukpenning såvitt avser 10 *· Dock skall som jag tidigare nämnt ansöknings

dagen i 9 §jämställas med anmälningsdagen i 10 §fjärde stycket. Havande

skapspenning kan s;llunda inte utgå för tid före ansökningsdagen om inte 
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någon undanlagssituation i enlighet med 10 ~ ljiirdc stycket föreligger. 

Enligt femte stycket utgår inte havandeskapspcnning i det fall kvinnan för 

samma tid uppbiir sjukpenning. Härigenom är det inte möjligt att uppbiira 

exempdvis halv sjukpenning rn.:h hel havandeskapspenning. Diiremot kan 

hon samtidigt utfå halv sjukpenning och halv havandeskapspcnning. 

4 kap. 

I ~ 

Föräldrapenning iir en förmån som grundar sig på förälderns tillhörighet till 

försäkringen. Avsikten har aldrig varit att föräldrapenning skall kunna utgå 

för utomlands bosatta barn. Genom att kraven i AFL på inskrivning och 

bosättning inte giiller för barnet, från vilken rätten till föräldrapenning i vissa 

fall härleds, saknas uttryckliga regler om att föräldrapenning endast skall utgå 

for vård av i Sverige bosatta barn. 

I det nya tredje stycket i paragrafen har diirför skrivits in en regel att 

föräldrapenning utgår för vård av barn endast om barnet är bosatt i Sverige. 

Däremot kriivs det inte alt barnet har svenskt medborgarskap. 

Vid bedömningen av bosättningsfrågan skall ledning hiimtas från folkbok

föringens bestämmelser på samma säll som för den allmänna fårsiikringen i 

övrigt. 

För att en förälder skall få föriildrapenning krävs bl. a. att föriildern är 

inskriven hos försäkringskassan. Detta innebär vanligen att denna förälder är 

bosatt i Sverige. Enligt folkbokföringsförordningen (1967: 198) är ett levande 

fött barns kyrkobokföring beroende av moderns bosättning. Om modern är 

bosatt i Sverige är därför även barnet att anse som bosatt här och det oavsett 

om modern är inskriven i försäkringskassa. Föräldrapenning i samband med 

barns födelse utgår till barnets fader om han är inskriven hos allmän 

försäkringskassa samt modern och barnet är bosatta i Sverige. Om däremot 

modern är bosatt och föder barnet utom riket. kan fadern få rätt till 

föräldrapenning endast under förutsiittning att barnet kommer till Sverige 

och blir bosatt här. Detsamma bör gälla för föräldrapenning för tillfällig vård 

av barn. Detta innebiir bl. a. att en fader, som är inskriven i försäkringskassa i 

Sverige. har rätt till de föreslagna tio dagarna med föräldrap~nning vid barns 

födelse enligt 8 ~ om även barnet är bosatt här. 

Regeln att barnet skall vara bosatt i riket innebär för den särskilda 

föräldrapenningen enligt 11 § att någon registrering av de 90 dagarna inte 

behöver ske när barnet är bosatt utomlands. oaktat någon av föräldrarna är 

inskriven hos allmän försäkringskassa. Särskild föräldrapenning kan utgå till 

dess barnet fyller åtta år eller har avslutat det första skolåret. Om barnet 

kommer till Sverige under denna tid och blir bosatt här blir föräldrarna. om 

villkoren för denna föräldrapenning i övrigt är uppfyllda, berättigade till 

särskild föräldrapenning under 90 dagar. Däremot kan ersättning inte utgå 

om barnet endast tillfälligt besöker Sverige, eftersom det då inte anses bosatt 
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här i riket. 

Föriilder som iir inskriven hos försiikringskassan kan, om även barnet är 

bosatt i Sverige, uppbära samtliga former av föriildrapenning, iiven om 

föräldern vårdar barnet utomlands. Hiirför kriivs dock enligt hänvisningen i 

20 ~ till 3 kap. 17 ~ att de angivna villkoren iir upp(vllda. 

I fjärde stycket har en specialregel inftirts som gäller föräldrapenning i 

samband med adoption. Regeln inneblir att ett barn är att anse som bosatt i 

Sverige om de blivande adoptivföräldrarna är bosatta här. I det fall endast en 

person avser att adoptera ett barn gäller villkoret om bosiittning för denna 

person. 

Som framgår av den allmänna motiveringen är en förutsättning för att 

föräldrapenning skall utgå att den förälder som uppbär föräldrapenning svarar 

för den faktiska vården av barnet under den tid ersiittning utgår. För att 

vårdbegreppet skall vara entydigt inom föräldraförsäkringen föreslås en 

ändring i denna paragrafs andra stycke. 

Kravet att föräldern skall vårda barnet för att få rätt till föräldrapenning är 

detsamma som för rätten till ledighet enligt föräldraledighetslagen. Föredra

ganden uttalade i prop. 1977 /78: I04(sid. 41) att det avgörande för en förälders 

rätt till ledighet är att föräldern faktiskt vårdar barnet genom att ta hand om 

det under den aktuella perioden. Därmed avsågs enligt föredraganden inte ett 

fortlöpande omhändertagande. En föriilder måste även kunna ägna sig åt 

andra uppgifter som är förenade med familjens skötsel. Omformuleringen i 

andra stycket är en markering av att kravet på att föräldern faktiskt tar hand 

om barnet skärps för föräldrapenning i samband med barns födelse så att det 

överensstämmer med vad som gäller för övrig föräldrapenning och föräldra

ledighet. Om båda föräldrarna med stöd av ledighetslagen är hemma för att 

vårda barn bör det krävas att båda tar del i den faktiska vården. 

En förälder som bedriver bundna heltidsstudier kan normalt inte anses 

uppfylla kravet på att han eller hon samtidigt vårdar barn i den utsträckningen 

att föräldrapenning kan utgå. Om studierna är förlagda till sådan tid att 

föräldern ändå kan anses uppfylla vårdnadskravet kan dock föräldrapenning 

utgå. Regler för samordning av föräldrapenning och utbildningsbidrag eller 

särskilt vuxenstudiestöd har föreslagits i proposition om sjukförsäkringsför

måner vid arbetsmarknadsutbildning och vissa vuxenstudier m. m. 119 ~har 

föreskrivits att föräldrapenning inte kan utgå samtidigt som bl. a. sjukpen

ning. Härigenom förhindras att samhället utger dubbla bidrag för samma tid 

till en persons uppehälle. 

3 § 

Två föräldrar kan enligt nuvarande regler inte samtidigt uppbära föräldra

penning i samband med barns födelse. De kan däremot avlösa varandra i 
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vården av barnet och uiirvid upphiira halv föriildrapening vardera. Ändringen 
av ordalydelsen i paragrafen iir enbart a\ teknisk art och medför i detta 
avseende ingen ämlring i sak. - Samma avriikningsregler föreslås giilla för 
halv föriildrapenning enligt 2 ~ som tör iivrig föriildrapenning. Dessa nya 

regler kommenterar jag i anslutning till 20 ~ fjärde stycket. 

Bestämmelserna i denna paragraf avser foriildrapenning vid adoption. 
Rätten till föräldrapenning under 180 dagar föreslås utsträckt till att giilla barn 

som inte har fyllt tio år. 
BetriifTanue adoptivbarn är såväl barnets ålder som tidpunkten då föräldern 

får det i sin vård avgörande for rätten till föräldrapenning. I övrigt har enligt 

andra stycket de för förilldrapenning i samband med barns födelse gällande 
reglerna tillämpning. 

Nu nämnda ersättningsregler giiller även för fOsterforälder som tar emot ett 

barn i avsikt att adoptera det. 
Den nya rätten till de 180 dagarna vid adoption av barn som fyllt åtta men 

inte tio år bör på samma sätt som vid höjningen den I januari 1978 från sju till 
åtta år gälla endast om adoptivföräldrarna får barnet i sin vård eller 
adoptionen äger rum efter ikraftträdandet. 

8 § 

Ändringen i första stycket innebär att föräldrarna är berättigade till 
ersättning så länge barnet inte har fyllt 12 år, för närvarande gäller en 

tioårsgräns. 
Genom tilläggen i punkterna 1-2 blir en förälder berättigad till föräldra

penning får tillfällig vård av barn även i samband med smitta hos barnet eller 
dess ordinarie vårdare. 

Bestämmelsen tar sikte på att någon utan att vara sjuk har fått en smittsam 
sjukdom eller på annat sätt är smittförandc. Vidare avses det fallet att någon 
misstänks för att sprida smitta. 

De sjukdomar som här avses är förutom de allmänfarliga sjukdomarna som 
anges i smittskyddskungörelsen (} 968:234, ändrad senast 1976:44), mera 
allvarliga barnsjukdomar vilka medför risk att en sjukdom sprids. Om ett 
barn har fått huvudlöss får detta anses vara jämställt med smitta. Med barnets 
ordinarie vårdare avses som f. n. förälder, dagmamma eller annan vårdare. I 

det fall en dagbarnvårdare som vanligen vårdar barnet har en smittsam 
sjukdom eller misstänks vara smittad kan ersättning utgå till föräldern, om 
denne till följd härav behöver avstå från förvärvsarbete får att vårda barnet. 
Däremot är kravet inte uppfyllt om andra barn hos dagmamman är smittade 
eller misstänks vara smittfårande och barnet till följd härav inte får vistas hos 
sin ordinarie vårdare. 
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För r~itt till ersättning vid smitta hos barnet eller dess ordinarie vårdare 

kr~ivs såsom f. n. vid sjukdom att fi.iriildern har behov av att avsta från 
förv~irvsarbetc. Detta inneb~ir att förälderns förs(ikran bör innehålla uppgift 

såv(il om att barnet eller den ordinarie vårdaren iir smittförande eller 
misstänks vara smitt förande som att barnet till följd hlirav inte kan vara hos 
sin ordinarie vårdare. 

9 
'
.~ 

Bestiimmclserna i denna paragrafinnebiir ändring av giillande regler genom 

att crsättningstiden delas upp på olika ändamål. Vidare frikopplas beräk

ningen av antalet dagar från antalet barn i en familj. 

För de ändamål som anges i 8 § första stycket skall ersiittning kunna utgå 

under högst 60 dagar per barn och år sammanlagt. Om det i en familj finns 

Oera barn utökas således antalet ersättningsdagar med sextio för varje barn. 

Någon möjlighet att överföra dagar med rätt till ersättning från ett barn till ett 

annat barn inom familjen finns dock inte. 

Antalet ersättningsdagar är detsamma oavsett om en förälder ensam har 
vårdnaden om barnet eller om föräldrarna delar på vårdnaden. Enligt nu 
gällande bestämmelser är den förälder som vanligen inte har barnet i sin vård 

beroende av samtycke från den andre föräldern för att kunna ta ut ersättning. 
Den föreslagna lydelsen av paragrafen innebär att båda föräldrarna. på samma 

sätt som för uttag av föräldrapenning i samband med barns födelse enligt 2 ~. 

är lika berättigade till ersättning. Om båda föräldrarna gör anspråk på 
föräldrapenning för samma tid får försäkringskassan avgöra vem av dem som 
är berättigad. Det avgörande för rätt till föräldrapenning är att foräldern har 
behov av att avstå från förvärvsarbete för att faktiskt vårda barnet. 

Med förälder avses enligt föräldrabalken även adoptivförälder. Vidare 
likställs enligt 20 kap. 4 § första stycket med barn också fosterbarn. Detta 
innebär att även fosterföräldrar är berättigade att erhålla föriildrapenning för 
tillfällig vård av barn. Någon uttrycklig bestämmelse angående fördelningen 
av de 60 dagarna mellan olika föräldrakategorier finns inte. Detta med hänsyn 

till att rätten till föräldrapenning for tillfällig vård av barn enligt 8 § är 

behovsprövad. 
I samband med barns födelse har fadern rätt till föräldrapenning enligt 8 § 

andra stycket. Tiden är enligt 9 §bestämd till tio dagar. Dessa dagar är inte 

som de 60 dagarna beräknade per kalenderår utan knutna till barnets 

födelse. 
Föräldrapenningen i samband med barns födelse utgår under samma tid 

vid enkel- och !lerbörd. Dagantalet är enligt 9 § bestämt"på samma sätt, så att 

ersättning utgår under tio dagar även vid flerbarnsfödsel. 

A vräkningsreglerna i nuvarande andra stycket har överförts till 20 § fjärde 

stycket. 
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Den särskilda för~ildrapenningen utgår r. n. med 90 dagar per barn, utom 

vid flerbarnsfödsel. Såsom framgår av den allm~inna motiveringen föreslås att 
huvudregeln skall giilla även vid flerbarnsfödsel. Till följd h~irav slopas 
specialregeln i det nuvarande fjärde stycket. 

Genom det nya fjärde stycket i paragrafen har för vissa angivna ändamål 

skapats möjlighet for föriildrarna att utnyttja siirskild föriildrapenning utan att 
samtidigt vårda barnet. En förälder har enligt fjärde stycket rätt till särskild 
föräldrapenning vid deltagande i föräldrautbildning. Med föriildrautbildning 

avses den utbildning som anordnas för blivande och nyblivna foräldrar av 
bl. a. huvudmännen för sjukvården. Föräldra ur bildningen skall som framgår 
av den allmänna motiveringen genomföras som en kurs, med ca åtta 
lektioner före barnets födelse och samma antal gånger efter den tidpunkten. 
Utbildningen skall dock kunna läggas upp på anna1 sätt. Ersättningen skall 
därför kunna tas ut som hel, halv eller fjärdedels särskild föräldrapenning 
beroende på hur utbildningen är anordnad. För att ersättning skall utgå får 
föräldern förvärvsarbeta högst tre fjärdedelar av normal arbetstid. En förälder 
som arbetar heltid kan därför inte få ersättning oavsett om utbildningen är 
förlagd till k vällstid. 

Särskild föriildrapenning utgår enligt första stycket med 90 dagar per barn. 
Om det i en familj redan finns ett barn kan föräldrarna ha outnyttjade dagar 
som gäller det barnet. Någon avräkning skall inte ske från dessa dagar utan 
avräkning får ske från de 90 dagar som tillkommer för det väntade 
barnet. 

Särskild föräldrapenning som utgår under tid för föräldrautbildningen kan 
enligt Gärde stycket andra punkten tas ut även före barnets födelse. För att 
ersättning skall utgå bör krävas ett moderskapsintyg på samma sätt som vid 
uttag före nedkomsien av föräldrapenning i samband med barns födelse. 
Vidare kan försäkringskassan såsom framgår av 20 ~ infordra intyg om att 
föräldern deltagit i föräldrautbildning. 

Har föräldrarna gemensamt vårdnaden om barnet skall den särskilda 
roräldrapenningen enligt andra stycket fördelas så att vardera föräldern får 45 
dagar. Om modern är gift med barnets fader under havandeskapstiden blir 
föräldrarna automatiskt gemensamma vårdnadshavare till det väntade 
barnet. Ersättningstiden bör fördelas lika mellan föräldrarna och avräkning 

ske från det antal dagar respektive förälder fått sig tilldelat. En person som är 
fader till det väntade barnet, men inte är gift med modern, har ingen 
självständig rätt till ersättning. För att fadern i detta fall skall få ersättning 
krävs att modern enligt 12 savstår från motsvarande antal dagar med särskild 
föräldrapenning. 

Föredraganden uttalade i prop. 1976/77: 117 s. 52 all adoptivföräldrar vid 
tillämpning av 11 ~ är likställda med biologiska föräldrar. Detta gäller 
självfallet endast i de fall då de har fått barnet i sin vård eller adoption har 
skett. En adoptivförälder har därför ingen möjlighet att få ut ersättning i 
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samband med förlildrautbildning före barnets ankomst eller adoption a\' 
barnet. 

Förutom i samband med föriildrautbildning skall siirskild föräldrapenning 
kunna utgå då för~ildern besöker förskoleverksamhet inom samhällets 
barnomsorg i vilken barnet deltar. Denna rätt regleras nu delvis inom ramen 
för föräldrapenning for til!fällig vård av barn. Vid överflyttningen av denna 
ersättning till s~irskild föriildrapenning ~indras delvis förutsättningarna för att 
ersättning skall utgå. 

Enligt mitt förslag kan sådan ersättning utgå förutom som hel och halv 
sådan liven som en fjärdedels föräldrapenning. Särskild föräldrnpenning utgår 
enligt 14 § for dag då forälder helt cl ler del vis in te fcirvärvsarbctar. Något krav 
på att föräldern skall ha behov att avstå från förvärvsarbete finns inte. Detta 
innebär att iiven kvinnor som är hemarbetande får rätt att med ersättning 
besöka sitt barn i förskoleverksamhet. 

Särskild föräldrapenning som tas ut för deltagande i föräldrautbildning eller 
besök i förskola enligt fjärde stycket kan enligt förslaget till ändrad lydelse av 
17 § utgå till båda föräldrarna för samma tid. 

13-14 och 16 §§ 

Ändringen är en följd av att ersättning under samtliga 90 dagar skall utgå 
med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, dock lägst med belopp 

motsvarande garantinivån (32 kr.). 

Jag har tidigare föreslagit att särskild föräldrapenning skall få användas 
också då förälder deltar i föräldrautbildning eller besöker förskoleverksamhet 
inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. ( 11 § fjärde stycket). För 
att båda föräldrarna samtidigt skall kunna delta i föräldrautbildning har 
undantag gjorts i förevarande paragrafs första och andra stycken frän 
huvudregeln att föräldrapenning inte skall utgå till båda föräldrarna för 

samma barn och tid. 
En förälder kan enligt första stycket uppbära föräldrapenning enligt 2 § 

samtidigt som den andra får ersättning i samband med föräldrautbildning och 
besök i förskoleverksamhet. Vidare kan båda föräldrarna enligt andra stycket 

samtidigt uppbära hel, halv eller fjärdedels särskild föräldrapenning. 
De regler som nu angivits för särskild föräldrapenning i samband med 

föräldrautbildning skall gälla även fcir förälders besök i förskoleverksamhet. 
Det innebär således att båda föräldrarna samtidigt kan ta ut ersättning för 

besök i daghem och liknande. 
Avräkningsreglerna i nuvarande tredje stycket har överförts till 20 §fjärde 

stycket. 
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18 s 
En redigering har gjorts av paragrafens andra stycke så all det klart framgår 

vilka paragrafer som äger tillämpning på den särskilda föräldrapenningen. 

Vidare innebär tillägget i andra stycket att särskild föräldrapenning i 

samband med föräldrautbildning eller vid hcsök i förskoleverksamhet kan 

utges oavsett att anmälan inte har gjorts till försäkringskassan. Delta 

undantag från den anmälningsskyldighet som i övrigt gäller för föräldrapen

ning är som framgår av den allmänna motiveringen bl. a. föranledd av alt 

ersättningen är avsedd att utgå vid ett nertal till fållen varför det vore onödigt 

betungande av kräva anmälan för varje enskilt tillfälle. HHrtill kommer att 

försäkringskassan trots att anmHlan inte sker har möjligheter all i efterhand 

kontrollera om föriildrarna deltagit i föräldrautbildning, alternativt besökt 

förskoleverksamheten. 

20 ~ 

Hänvisningen i det nya andra stycket i paragrafen anger all bestämmel

serna i 3 kap. 7 ~ tredje stycket angående läkarintyg i tillämpliga delar giiller 

för föräldrapenning för tillfällig vård av barn enligt 8 ~ första stycket. 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn i samband med sjukdom eller 

smitta har enligt förslaget utökats väsentligt. Föräldrarna får60 dagar per barn 

och år i stället för 12-18 dagar per familj och år. Med hiinsyn till den utsträckta 

tid en förälder har möjlighet att med ersättning vårda sjukt harn har behovet 

av kontrollåtgärder ökat. De bestämmelser som det hänvisas till i andra 

stycket ger försäkringskassan möjligheter att påfordra läkarintyg angående 

barnets sjukdom eller smitta rå samma sätt som gäller för sjukrenning. 

Intyget skall dock inte som vid sjukpenning styrka någon nedsättning av 

arbetsförmågan. Intyget bör i stället utformas så att det framgår huruvida 

sjukdomen medför ett extra tillsynsbehov. exemrclvis all barnet till följd av 

sjukdomen inte kan vistas hos den ordinarie vårdaren. 

Enligt anvisningar som riksförsäkringsverkct utfärdat såvitt gliller Hikarin

tyg vid sjukdom krävs läkarintyg från och med den sjunde dagen efter 

sjukanmälningsdagen. Jag anser det för min del naturligt att samma 

bestämmelser får gälla för föräldrapenning för tillfällig vård av barn som är 

sjukt eller smittat. Vid beräkning av dagantalet bör dock anmälningsdagen 

räknas som den första dagen, eftersom ersättning utgår från denna dag. 

Därefter räknas varje dag under vilken barnet är sjukt. I det fall en förälder 

inte är berättigad till ersättning under en eller nera dagar till följd av att 

föräldern inte avstår från förvärvsarbete bör det oaktat dessa dagar inräknas 

för bestämmande av de sju dagarna. Det förhållandet att föräldrarna avlöser 

varandra i vården och tar ut ersättning viixelvis bör inte heller påverka 

beräkningen av de sju dagarna. Härvid skall som första dag räknas den första 

anmälningsdagen för det barn som föräldrapenningen avser. 

För ersättning som utgår i samband med att ordinarie vårdaren är sjuk eller 
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smittad, gäller samma kra\' på intyg. Samma hcriikningsrcgel skall därför 
giilla niir ersältning utgår enligt 8 *första stycket punkten 2. Föriildern skall 
således liimna ett intyg som styrker alt den ordinarie vtmlaren iir sjuk. Flt 
liikarintyg angående den ordinarie vårdarens sjukdom skall som huvudregel 
inges. Detta intyg kan, till följd av att den ordinarie vårdaren har skyldighet 
att själv fOrete läkarintyg efter sju dagar. finnas hos försiikringskassan. 
Ytterligare intyg behöver d[1 inte inliimnas. Om den ordinarie vårdaren inte 
gjort sjukanmälan bör förlildern förete ett intyg om vårdarens sjukdom. 

Till följd av att intyg skall företes kriivs att föräldrarna i försäkran anger 
vem som iir ordinarie vårdare. För alt möjliggöra kontroll bör elen ordinarie 
vårdarens namn anges även i de fall försäkran avser en så kort tid att intyg inte 
krävs. 

Det förhållandet att intyg kriivs frän och med den åltonde sjukdomsclagcn 

och att antalet sjukdagar beräknas efter faktisk sjukdomstid påverkar inte 
beräkningen av antalet ersättningsdagar. Om en foriilder tar ut hela 

ersättningstiden i form av halv föräldrapenning innebär detta alltjämt att 
tiden förlängs till 120 dagar. 

Enligt tredje stycket har försäkringskassan möjlighet att infordra intyg om 

att föräldern deltagit i föräldrautbildning. Som framgår av den allmänna 
motiveringen skall föräldrautbildning i första hand anordnas av sjukvårds
huvudmännen. 

Någon anmälningsskyldighet föreligger enligt 18 § inte för särskild föräl
drapenning i samband med bl. a. föräldrautbildning. Förälder har därför 
möjlighet att vid ett och samma tillfålle efter genomgången kurs begära 
ersättning for samtliga kursmöten. Även intyget bör diirfor i de nesta fall 
omfatta samtliga kurstillfallen. 

Enligt nu gällande regler avräknas en dag oberoende av om ersättning utgår 
som hel eller halv föräldrapenning enligt 2 s. Om båda föräldrarna har 
uppburit halv föräldrapenning under samma dag avräknas dock inte mer än 
en dag. Som framgår av den allmänna motiveringen föreslås att samma 
avräkningsregler skall gälla för föräldrapenning enligt 2 § som for övrig 
föräldrapenning. Vid uttag av halv föräldrapenning skall således en halv dag 

avräknas. Samma regler för avräkning kommer således att gälla för samtliga 
former av föräldrapenning. I ett nytt fjärde stycke har därför en gemensam 
avräkningsregel införts för samtliga former av föräldrapenning. Särskild 
föräldrapenning är dock alltjämt den enda form av föräldrapenning som kan 

utgå som fjärdedels föräldrapenning. 

9 kap. 
4 § 

Genom ändringen i första stycket medges att vårdbidrag utgår i fall då 
behov av särskild tillsyn och vård kan beräknas· föreligga under minst sex 
månader. Rätten till vårdbidrag grundas på en samlad bedömning av 
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sjukdomen, handikappet eller den psykiska störningen och därav följande 

hchov av siirskild tillsyn och vård. Hiinill kommer de merutgifter som kan 

uppkomma. 

Genom att vårdbidraget skall kunna utgå för en kortare tid än enligt nu 

gällande praxis har genom lindringen i tredje stycket markerats all vårdbi

dragen redan vid heviljandet kan begränsas till viss tid. 

16 kap. 

I ~ 

Ändringen i förevarande paragrafs trdje stycke är en komplettering till följd 

av tillägget i 9 kap. 4 *tredje stycket A FL. 

Ö1·crgc/11gsbcstän1n1c/scrna 

Som angivits i den allmiinna motiveringen avses de nya bestämmelserna 

träda i kraft den I januari 1980. 

Ansökan om havandeskapspenning enligt 3 kap. 9 ~ AFL kan dock inges 

till allmän försäkringskassa före ikraftträdandet. 

Övergångsbestämmelsen i andra punkten innebär att föriilder som vid 

ikraftträdandet uppbär föriildrapenning har rätt att för en sammanhiingande 

tid i anslutning härtill få ut ersättning, iiven om barnet inte är bosatt i 

riket. 

Enligt tredje punkten har föräldrar till de barn som är födda efter den I 

januari 1970 rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn så länge barnet 

inte har fyllt tolv år. Genom denna regel utesluts de barn som före den I 

januari 1980 fyllt tio år och därigenom före lagens ikraftträdande kommit ur 

försäkringen. 

Särskild föräldrapenning utgår enligt nuvarande regler under 30 av de 90 

dagarna med 32 kr. per dag. Enligt de nya reglerna skall ersättning också för 

dessa dagar utgå med belopp motsvarande föräldrarnas sjukpenninggrun

dande inkomst, dock lägst garantinivån. De nya bestämmelserna innebär att 

även de föräldrar som har barn födda före den 1 januari 1980 får rätt till den 

högre ersättningen i den mån de då har outtagna dagar med särskild 

föräldrapenning. Den särskilda föräldrapenningen som vid årsskiftet 1979/80 

utgår och är beriiknad enligt förutvarande lydelse av 4 kap. 16 § höjs 

automatiskt från 32 kr. till den nya högre nivån från den I januari 1980 om 

föriildern har en sjukpenning överstigande 32 kr. per dag, dock med den 

begränsning som anges i 4 kap. 15 §. 

Genom övergångsbestiimmelsen i ijärde punkten tillförsäkras de föräldrar 

som har barn i förskoleverksamhet samma möjlighet som f. n. att få 

föräldrapenning för tillfällig vård av barn under en dag per förälder och år för 

besök i samhällets förskoleverksamhet. Den nu föreslagna övergångsregeln 

påverkar inte föräldrarnas rätt att i den mån de har resterande dagar särskild 
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föräldrapenning utnyttja dessa i enlighet med förslaget om att särskild 

föräldrapenning kan användas enligt 11 ~ fjärde stycket vid besök i försko

leverksamhet. 

Någon avräkning av den dag foriildern kan få enligt denna övergångsregel 

skall ej ske från de 60 dagarna föräldrarna maxirr?alt får enligt de föreslagna 

nya reglerna för föriilclrapenning för tillfällig vård av barn. 

Särskild föräldrapenning föreslås utgå med 90 dagar per barn även vid 

flerbarnsfödsel. Detta innebär att samtliga barn födda efter den I januari 1980 

får riitl till 90 dagar. Genom övergångsregeln i femte punkten markeras att 

dagantalet med särskild föräldrapenning vid flerbarnsfödsel före detta datum 

inte påverkas. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för 
vård av barn, m. m. 

4 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om arbetstagares rätt till ledighet 

från anställningen i de fall som inte täcks av ledighetsreglerna i 3 § men då 

föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (! 962:381) om allmän försäkring I AFL) 

utgår. Enligt nuvarande bestämmelser är det enbart enligt 4 kap. 2 § AFL som 

hel eller halv föräldrapenning kan utgå före barnets födelse. Den föreslagna 

ändringen av paragrafen är en följd av att särskild föräldrapenning såsom 

föreslagits i 4 kap. 11 §fjärde stycket AFL skall kunna utgå även före barnets 

födelse. Ändringen innebär att en förälder också får rätt att förkorta 

arbetstiden före barnets födelse till tre fjärdedelar av normal arbetstid, då 

fjärdedels särskild föräldrapenning tas ut. 

5 ~ 

Genom tillägget i andra stycket denna paragraf görs undantag från kravet 

på viss anställningstid även när det gäller rätten till ledighet, då föräldern 

uppbär särskild föräldrapenning för deltagande i föräldrautbildning eller vid 

besök i förskoleverksamhet. 

Enligt nuvarande regler får en arbetstagare dela upp ledigheten i två 

perioder per kalenderår. Med period avses den sammanhängande tid under 

vilken föräldern är helt ledig eller förkortar sin arbetstid. Ledighet för tillfällig 

vård av barn enligt 4 kap. 8 § AFL är dock inte begränsad till visst antal 

perioder. Hänvisningen till 4 kap. 11 § fjärde stycket AFL innebär att 

ledighet, då särskild föräldrapenning utgår för deltagande i föräldrautbildning 

eller vid besök i förskoleverksamhet inte behöver begränsas till visst an.tal 

perioder. 
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Arbetstagarens underrättelsetid inför ledighet i samband med föriildraut

bildning lKh besök i förskoleverksamhet kommer genom den föreslagna 

iindringen all sti'l i överensstämmelse med gällande regler för ledighet for 

tillfällig vi'lrd av barn. 

Förälder har enligt gällande regler rätt till ledighet för besök i förskole

verksamhet under en dag per är. För sådan ledighet gäller en veckas 

underrättelsetid. Genom att ersättningen vid besök i barnomsorgen enligt 

förslaget nyttas frän föriildrapenning för tillfällig vård av barn till särskild 
föräldrapenning får föriildrarna möjlighet att under en längre tid vara lediga 

l'ör besök i barnomsorgen. Underrättelsetiden behålls det oaktat enligt 

l'örslaget vid en vecka. 

Hiir har skett en lagteknisk ändring för att uppnå överensstämmelse med 

de motsvarande reglerna i bl. a. jämställdhetslagen. Bestämmelserna om 

riittcgången m. m. i m;'\I om ogiltigförklaring av uppsiigning eller avskedande 
återfinns nu i 14 sandra stycket. 

12§ 

Genom de nya bestämmelserna i 12 § tillförsäkras en havande kvinnl:I med 

ett fysiskt krävande förvärvsarbete rätt till omplacering hos arbetsgivaren till 

mindre påfrestande arbetsuppgifter under graviditetens slutskede. Rätten till 
omplacering är. till skillnad mot vad som gäller beträffande rätt till ledighet 

enl. 5 § förstl:I stycket, inte beroende av all arbetstagC:tren har varit C:tnställd en 
viss minsta tid. Som har anförts i den allmänna motiveringen är skälet för de 
nya reglerna till viss del att uppnå rättvisa i fråga om föräldraförsäkringen 
mellan förvärvsarbetC:tnde kvinnor med fysiskt tyngre resp. lättare arbetsupp
gifter. Men det är även angeläget med hänsyn till jämställdheten mellan 
kvinnor och män i arbetslivet att samhället på detta sätt slår vakt om 
kvinnornas rätt till arbete också under graviditeten. 

ArbetsgivC:trens omplaceringsskyldighet gäller endast när kvinnans arbete 
innebär fysiska ansträngningar utöver det vanliga. De arbeten som åsyftas är i 

första hand arbeten som innebär tunga lyft, låsta arbetsställningar med 

långvariga belastningar av viss kroppsdel eller tempoarbeten med små 

möjligheter till pC:tuser. Sådana arbeten återfinns bl. a. inom den tunga 
industrin, sjukvården, transport väsendet, butikshandeln, hotell- och restau

rangbranschen. Om kvinnan har ett sådant arbete, bör arbetsgivaren normalt 

godta hennes uppgift att hon inte kan fortsätta arbeta på grund av de 

påfrestningar som arbetet innebär. Det ankommer dock på kvinnan att vid 
tvist styrka sin arbetsoförmåga, t. ex. genom läkarintyg. 

S Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 168 
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En förutsättning for omplacering lir att arhelsgivaren har möjlighet all 

tillfälligt ge arbetstagaren ett annat och liittarc arbete och att detta sUligen 

kan kriivas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren iir såkdes normalt inte skyldig att 

skapa ny<.1 arbetsuppgifter för liml<lmålel, utan del skall linnas utrymme för 

sädant lättare arbete inom företaget eller myndigheten. rnirav följer att 

kvinnor som är anstiillda i stiirre företag eller myndigheter i allmänhet 

kommer att kunna utnyuja omplaceringsrlillen i högre grad än kvinnor som 

arbetar i mindre företag, diir möjligheterna att linna alternativa sysselsiitt

ningar som regel inte är lika stora. I dessa senare fall får den föreslagna 

havandeskapspenningen sin slirskilda betydelse. Det förutsätts att omplace

ringen enligt 12 ~ normalt sker inom ramen för anstlillningsavtalet. Arbets

tagaren är således som regel inte skyldig att godta ett helt annat arbete. Och 

under alla förhållanden skall arbetserbjudandet framstå som skäligt enligt de 

principer som annars tillämpas på arbetsmarknaden. Det iir också givet att 

arbetet skall vara sådant att det inte medför några hälsorisker för den gravida 

kvinnan. Saknas sådana arbetstillfällen, får det betydelse vid bedömningen 

av om arbetstagaren iir berättigad till havandeskapspenning. 

Arbetstagaren skall i princip inte behöva vidkiinnas någon löneminskning 

med anledning av omplaceringen, även om arbetsuppgifterna skulle bli 

mindre kvalificerade och enligt giillande avtal betalas med lägre lön. Detta 

gäller även om omplaceringen sker utanför ramen för anstiillningsavtalet. Det 

strider dock inte mot den föreslagna lagregeln att omplaceringen kan få till 

följd att tidigare utgående tillägg såsom skifttillägg eller tillägg för obekväm 

arbetstid faller bort. Detta överensstämmer med vad som gäller vid 

omplacering på grund av föräldraledighet (jfr prop. 1977178: 104 s. 39). 

En arbetsgivare måste få skälig tid för att förbereda en omplacering av 

kvinnan. Det föreskrivs därför i andra stycket att hon måste anmäla frågan till 

arbetsgivaren minst en månad i förväg för att hon skall få utnyttja sin rätt till 

omplacering. Det är alltså inte fråga bara om en ordningsföreskrift. Arbets

givaren iir därefter skyldig att så snart som möjligt underrätta henne om vilka 

möjligheter som finns till omplacering. I synnerhet om det visar sig omöjligt 

att ordna en omplacering är det angeläget att kvinnan får ett snabbt besked, så 

att hon utan dröjsmål kan ansöka om havandeskapspenning. Den före

skrivna underrättelsefristen utesluter självfallet inte att arbetsgivaren och 

kvinnan kan träffa överenskommelse om omplacering utan att tiden har 

iakttagits. 

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal skall beslut i frågan om 

omplacering fattas efter sådan förhandling som avses i 11 § lagen ( 1976:580) 
om medbestämmande i arbetslivet. Det får förutsättas att den fackliga 

organisationen genom sin nära kontakt med medlemmarna och förhållan

dena på arbetsplatsen kan bidra med synpunkter när det gäller att finna ett 

lämpligt tillfälligt arbete för kvinnan. I detta sammanhang bör också 

understrykas vikten av att förhandlingarna sker utan dröjsmål så att 
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arbctsgi\'aren kan underrätta arbetstagaren om sitt beslut i skiilig tid före 
graviditetens slutskede. 

Det skadeståndsansvar som arbetsgivaren har enligt de nya reglerna i 13 § 

omfattar iiven umplaceringsskykligheten och underrättelseskyldigheten 
enligt 12 §andra stycket. Det innebär att arbetsgivaren vid underlåtenhet att 
följa dessa bestämmelser kan bli skyldig att utge, i förekommande fall 
ekonomiskt skadcst<ind i form av ersiittning för utebliven lön m. m., samt 
allmiint skadestånd. I fråga om preskription av sådant sk<)destånclsanspråk 
giiller enligt 14 § andra stycket i tilliimpliga delar reglerna i 64-(.,6 och 68 §§ 

lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Mål om tillämpningen 
av 12 § handliiggs enligt lagen (1974:371 l om rättegången i arbetslivet (jfr 

14n 
Lagtekniskt har den nya 12 § kunnat fogas in i lagen genom att 

skadeståndsreglerna i den nuvarande 12 § har arbetats samman med 
skadestånclsreglerna i 13 §till en ny 13 §. 

lH 

De nuvarande skadeståndsreglerna i 12 och 13 §§ har alltså arbetats 
samman till en enda paragraf. Paragrafen har fått en lydelse som stämmer 
överens med de motsvarande reglerna i förslaget till lag om jämställdhet 
mellan kvinnor och män i arbetslivet och förslaget till lag om rätt till ledighet 
för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m. m. Liksom enligt den gällande 
föriildralcdighetslagen skall en arbetstagare kunna få ekonomiskt skadestånd 
för förlust av lön etc. och s. k. allmänt skadestånd for den kränkning som ett 
lagbrott kan innebära. Vid brott mot 10 § första stycket kan normalt utgå 
allmänt skadestånd också till arbetstagarens fackliga organisation i den mån 
talan grundas på anställningsskyddslagen. 

14 § 

1 ett nytt andra stycke har sammanförts regler om rättegången i mål om 
uppsägning eller avskedande, vilka hänvisar till de motsvarande reglerna i 
anstiillningsskyddslagen. I fråga om skadeståndstalan som inte har samband 
med uppsägning eller avskedande - både talan om ekonomiskt skadestånd 
för utebliven lön m. m. och allmänt skadestånd for den kränkning som 
lagbrottet har inneburit - hiinvisas till medbestämmandelagens talefrister för 
skadeståndstalan. 

Ö1•e1gå11gsbesrä111111dsema 

De nya bestämmelserna i 12 §träder i kraft samtidigt som övriga ändringar 
i föräldraledighetslagen och lagen om allmän forsiikring. En omplacering 
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skall alltså kunna ske fr. o. m. den I januari 1980 och detta har möjliggjons 

genom en slirskild övergångsbestlimmclse rörande anmHlan enligt 12 ~andra 
stycket. 

5 Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

dels all godklinna de allmänna riktlinjer för en allmän förlildrautbildning 

som jag har angett i <jet fdrcgående, 

dels alt antaga förslagen till 

I. lag om ändring i lagen (] 962:381) om allmän försäkring, 

2. lag om ändring i lagen ( 1978:410) om rätl till ledighet för vård av barn, 

m.m. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Föräldrautbildning 1. Kring barnets födelse (SOlJ 1978:5) 
Delbetänkande från barnomsorgsgruppen 

Sammanfattning 

F(//11//j, ·n i .111111!räl/c1 

Familjens situation och möjligheter är beroende av de möjligheter samhället 
erbjuder. shiil i gårdagens som i dagens samhälle. Samhiillsutvecklingen har 
medfört en rad positiva konsekvenser för miinniskors möjligheter att funger< 
som föräldrar. En ökad ekonomisk standard. kortare arbetstid. utbygge 
barntill5yn. bättre bostäder är exempel på detta. 

Sarnh;illsut\·el.:klingcn har inte enbart till alla delar varit positiv för 
människor. För;inderlighet betyder också uppbrott. Från hembygden. från 
sliikt och dnner. De sociala banden. som förr var rr.ycket starka. tenderar att 
upplösas. Tvt1gcncrationsfamiljen är den vanliga familjetypen, mot att förr tre 
till fyra generationer hade en nära kontakt. Man talar i dag om den isolerade 
kärnfamiljen. Familjen är liten och samhället fyller en del av dess tidigare 
funktioner. 

Familjen är inget enhetligt begrepp. Stora sociala, ekonomiska och 
kulturella skillnader linns även i dag. 

Genom olika familjepolitiska åtgärder har man sökt åstadkomma större 
rättvisa i samhället mellan barnfamiljer och andra. Barnbidrag, bostadstillägg 
och underhållsbidrag ingår i detta ekonomiska stödsystem. 

När födelsesiffrorna började sjunka på trettiotalet infördes kostnadsfri 
mödra- och barnhälsovård och fri förlossningsvård. Man ville stimulera till 
ökad nativitet. Bosättningslån infördes också. 

Under 60-talet uppmärksammades de stora skillnaderna mellan olika 
inkomstgrupper. De familjepolitiska insatserna i!lriktades på ett ökat stöd till 
låginkomstgrupperna, ensamstående föräldrar och flerbarnsfamiljer. 

Kvinnornas ökande förvärvsfrekvens har med fön krav på en kraftig 
utbyggnad av barnomsorgen. Stora statsbidrag utgår till kommunerna för att 
de skall kunna bygga ut barnomsorgen. Ar 1975 trädde förskolereformen i 
kraft. Fr. o. m. 1977 blev förskolelagen en allmän barnomsorgslag. vari
genom kommunerna tick skyldighet att svara för en planmässig utbyggnad 
av barnomsorgen. 

Föräldra försäkring är en annan form av stöd till barnfamiljerna, med rätten 
till ledighet i samband med barnets födelse vidgad till att omfatta 9 månader. 

Utbildningsåtgärder som påverkar barnfamiljerna hör inte till familjepo
litik i vanlig bemärkelse, men har ändå en inverkan på barnfamiljernas 
situation. De är därmed en del av samhällets totala stöd till barnfamiljerna. 
Det ökade ansvaret för skolan och förskolan beträffande elevens sociala 
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fostran mcdtcir att samverkan mellan hem ocl1 skola ftir en allt mer 
fr~1mskju1en plats n;ir ålg~irckr p;\ dc~sa onrn\dcn di~h!ICL\\ 

;\/dl /(ir .fiiriildra111hili/11i11g 

Det yttersta mtllet for en allrniin fi_ir;iJclrauthildning iir att den skall rllL'dvcrka 
till att harn och harnfamiljcrfarcn hiittre situation i samhitllct. Alla \'U.xna hiir 
ha ansvar för att ge alla harn en f!Od uppväxtmiljö. Alla mr~ildrar bör f{1 stöd i 
sitt töriildraskap och kunna ha inllytande över sin egen och harnens situation. 
Alla harn och ungdomar bör llirberedas för sin vuxenroll och eventuella 
f()riilclraroll. 

Föriildrauthildningen indelas i fyra faser där fas 1 är fiiriildrauthilclning i 
·samband med barnets foclelse, fa~ 2 niir barnet iir i förskoleåldern. fas 3 niir 
barnet är i skolåldern samt fas 4 föräldrautbildning till alla. 

De mer konkreta målen for en allmän föräldrau1bildning, avseende 
samtliga faser iir: 

• 	 föriildrautbildning for att öka kunskaper 

En viktig del av förberedelser for forälclraskap och som s\öd i foriildraro\len är 
att inhämta kunskaper i olika avseenden. Detta giiller kunskaper om barns 
utveckling och behov. om relationer mellan barn och foriildrar och mellan 
vuxna. om samhällsf'örhållanden och samhällets stöd till barnfamiljer. 

• 	 Föräldrautbildning för att skapa möjlighet till kontakt och gemenskap. 

Föräldrautbildning kan ge möjligheter till kontakter såviil mellan föriildrar, 
som mellan f(irälclrar och personal. Kontaktniitet är också en kanal för 
överföring av kunskaper och erfarenheter. 

• 	 Föräldrautbildning for att skapa möjligheter till medvetenhet om och 
påverkan av samhälleliga förhållanden. 

Familjens livsvillkor formas av det omgivande samhället. av den ekonomiska 
strukturen och arbetslivets utformning. För elen enskilda familjen kan det 
vara svårt att överblicka de faktorer som påverkar familjens liv. Föriildrnut
bildning bör öka insikten om familjens beroende av samh~illeliga förhållan
den, vilket i sig utgör en förutsättning for all familjen skall kunna p<1verka och 
förändra dessa förhållanden. Denna insikt om sambandet mellan familj och 
samhälle är också en forutsällning för att man skall kunna se att barnen är 
allas ansvar. Alla vuxna påverkar direkt eller indirekt barnens livssituation 
och bör därför ta ökat ansvar för att alla barn skall få goda uppväxtvillkor. 

för att nå de olika, ovan skisserade. målen i föräldrautbildning gäller det att 
använda arbetsformer som .gör att föräldrarnas resurser frigörs. Här vill 
harnomsorgsgruppen anknyta till den dialogpedagogik som förespråkas i 
bl. a. barnstugeutredningens och SIA-utredningens arbete. Även inom 
folkbildningsarbetet har arbetssätt och arbetsfonner sedan lång tid styrts av 
en motsvarande syn, nämligen att deltagarna i studiecirkelarbetet i sig utgör 
den främsta tillgången i studierna. 

Innehållet i och utformningen av föräldrautbildning kring tiden för barnets 
födelse kan beskrivas på följande sätt. med utgångspunkt från de mål 
barnomsorgsgruppen satt upp för föriildrauthildningen: 
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Kunskaper om hur det fysiska och psykiska tillståndet pf1verkas under 
graviditet. forlossning och tiden n~irmast efter f(\rlossningen. Fostrets 
utveckling. förehyggande hiilsovård m.11. s[1dana frågor hör vara en dela\' 
fiiriild ra ut hi Id ni nge n. 

I foriildrauthildningen skall deltagarna ges tillfalle att diskutera sina egna 
erfarenheter och prohlcm med varandra och med personalen inom mödra
och barnhlilsovården. 

Kunskaper om det stöd samhiillet kan erbjuda hlivande och nyblivna 
föriildrar. Det ligger ett viirde i att deltagarna i föriildrautbildningen får tillfollc 
att gemensamt diskutera samhällets stöd och sina egna rättigheter. 

Den samhällsutveckling som skett och som bl. a. innehurit att barnfamil
jernas isolering synes ha ökat ställer krav på ett förändrat arbetssiitt inom de 
samhiillsorgan som skall ge medhorgarna service. Föräldrauthildningcn inom 
möclra- och harnhälsovården föreslås hli genomförd i form av frir~ildrautbild
ningsgrupper med personalen som gruppledare och kunskapsresurs, men diir 
för:ildrarnas egna erfarenheter och kunskaper är den vikt i gas te komponen
ten. Föriildrarna får genom denna arhetsform kontakt med andra i samma 
situation. 

Ko11krc1 ll{J[lläggning ar fiiräldraurbildning /.:.ring harners .fiid('/se 

Barnomsorgsgruppen utgår från att mödra-barnhälsovården och BB bör ha 
ansvaret för en allmän föräldrautbildning vid tiden kring barns födelse. 
Föräldrautbildning bör vara en samordnad del av den totala verksamheten 
och inte en separat verksamhet. 

En av orsakerna till att barnomsorgsgruppen valt denna utgångspunkt är 
att de aktuella institutionerna når så gott som alla fbräldrar. Ett annat skäl är 
att flera av de informationskontakter som i dag sker individuellt med fordel 
kan ske i föräldragrupperna. 

Barnomsorgsgruppcn föreslår att den ordinarie personalen i första hand 
skall medverka i föräldrautbildningen. Främst gäller det elen personal som 
redan nu har den vardagliga och täta kontakten med föriildrar dvs. 
barnmorskor vid MVC. barnsjuksköterskor ellerdistriktssköterskor vid UVC 
samt under BB-tiden barnsköterskor och sjuksköterskor. 

Även andra personalkategorier bör emellertid medverka, dels direkt i 
föriildrautbildningen,dels genom att ge stöd och handledning till ovanniimnd 
personal. Friimst gäller detta socialarbetare. psykologer. barnavårdsliirare, 
vidareutbildade sjuksköterskor samt läkare. 

Ideologiskt profilerade organisationer bör få möjlighet att presentera sin 
verksamhet under fciräldrautbildningen vid MVC-BVC. 

Företriidare för kommunernas sociala service bör också i sin uppsökande 
verksamhet medverka under föriildrautbildning inom mödra- och barnhäl
sovården. 

Barnomsorgsgruppen anser att föräldrautbildningsgruppcrna hör hållas 
samman under graviditets- och spädbarnstiden. 

Den yttre formen för föräldrautbildning föreslås bli sammanhållna förlild
ragrupper med 8-12 deltagare som träffas 8-10 gånger under vardera MVC 
och BVC-tiden. Grupperna bör träffas så många gånger att det finns 
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t!irut:;;illning<ir for deltagarna att kn~'ta varaktiga kont~1ktcr med varandra, 
Under HB-tidcn innebiir f(iriildrauthildning lriim-;t <ttl hållet f<iriildrarna får 

tilll:illc <ttt l:ira ~ig skiita och l<t an,-;\·ar fiir sitt h;1rn 
Samtliga ffa;iJdrar biir crbjud;1s ;1tt dc:lta i t"ör;ildrauthildning Barnnmsorgs

gruppen tar emellertid avst{iml fritn tanken på obligctturisk l(,iriildraulhildning. 
Ett obligatorium strider mot ett synsiitt som bygger pt1 foriildrarnas egen vilja, 
aktivitet och engagern;111g 

Inbjudan till för;itclrautbildning som uttryckligen biir oml;it\;t b!1cl;1 foriild
rarna hör ske redan vid första höiiket på M\'C diir hiicb lliräldrarna i 
möjligaste mim hör delt<t. Denna muntliga inbjudan till fiir:ildrctuthildning 
bör kompletteras med en skriftlig inbjudan 

Något systematiskt urval ;tv fiiriildrarna bcir inte ske (jruppcrn;1 kommer 
att bestå a\· foräldrar som bor inom samma område nch S<lm \äntar barn vid 
samma tid. 

I glesbygd med !t1gt barnantal och slma avstånd kan del vara svårt att bilda 
fiiräldrauthildningsgruppcr. !Xir kan lösningar som blandade grupper av 
blivande och nyblirna föriildrar eller samordning med \Crksamhet, cxem
pch'i~ vid öppna förskolor bli aktuella, 

Barnomsorgsgruppen påpekar att det bör \'ara miiJligt att tJ in nya deltagare 
i gruppen. Omsättningen bör emellertid inte \'ara t(1r stor (.El cktta fors\'årnr 
gruppens arbete. Likaså bör man diskutera hur man skall lösa hinder for 
niirvaro. t. ex. brist på barntillsyn nrh missnöje med gruppens arbete. 

För all alla föriildrar skall kunna delta bör man kunna ha sammankomster 
på såväl dagtid som kvällstid. Barnomsorgsgruppen föreslår därför en viss 
u l vidgning av föräldra försäkri ngcn. 

Barnomsorgsgruppcn hetonar att siukvårdshuvuclmiinnen bör uppmiirk
samma behovet av lokaler himplig<t för fiir;ildrautbildning i sin planering. 

Vidare behandlas frågan om for~ildrar som av olika skiil önskar yllerligare 
stöd i sin föriildraroll utöver \'ad den allmfona fiirälclrautbildningen kan 
erbjuda. Del kan röra sig om for:ildrar till barn med handikapp, handikappade 
för:ildrar och invanclrarföriildrar. 

Föriildrar som pt1 grund av oregclhundna arhetstidcr. skiftarbete, sjukdom 
m. m. inte vill eller kan delta måste ta den information som ges i 
förfälrauthildning vid individuella kontakter med M\'C och B\'C. 

Barnomsnrgsgruppcn betonar också att rroh!em som aktualiseras i föräld
rautbildningsgruppen i så hög utsträckning som möjligt bör lösas inom 
verksamhetens ram. Gruppledaren bör - eventuellt med stöd av andra i 
arbetslaget vid institutionen - hjiilra föriildrarna all lösa det aktuella 
problemet. Föräldrar som uttalar behov av kontaJ...t med någon annan 
institution hör få hjälp med all nå en sådan kontakt. 

A rhers(ormcr iförä/draurbildni11g pd l'd I 'C och B VC 

Rarnomsorgsgruppen utgår vid sitt val av arbetsform för fi.iräldrautbildning 
från de mål man satt upp för verksamheten. Vi föreslår all föräldrautbildning 
vid M\'C och BVC bedri\'S i föräldrauthildningsgruppcr med 8-12 deltagare. 
Arbetsformen är alltså vald för att man dels Soka fä tillfälle att tillägna sig 
kunskaper dels få vuxenkontakter på den ort eller i det område man lever. 
Dessutom bygger arbetsformen på föräldrarnas egen aktivitet, deras egen 
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erfarenhet och deras gemensamma kunskaper. Detta för att ge möjlighet att 
öka insikten om familjens situation i samhiillet och för att stimulera 
föräldrarna till att påverka och förLindra. 

Den arh<:tsform vi föreslår har likheter med vad som brukar kalla~ 

sarntalsgrupp. I foräldrautbildningsgruppens arbete ing;)r emellertid ytterli
gare moment t. ex. studiebesiik. information från specialister och opretentiös 
social samvaro. 

Gruppledare för mrLildrautbildningsgrupperna ~ir barnmorskan vid MVC 
och sjukskiiterskor vid BVC. (iruppcrna triiffas 8-10 gånger under MVC
tiden och lika många gånger vid RVC. 

Gruppledarens frLimsta uppgift ~ir att underliitta deltagarnas utbyte av 
erfarenheter och inte att fiirmedla kunskar genom envägskommunika
tion. 

barnomsorgsgruppen anser att man under arbetet i f(iriilclrautbildnings
grupperna bör utgå från teman ()(h fr:~gestiillningar som är aktuella och 
väsentliga för föräldrarna i de enskilda grupperna. I viss mån m<)ste man dock 
göra en avvägning mellan fri diskussion i gruppen utgående från föräldrarnas 
s1xmtana önskemi'll och ett i f<.irviig planerat innehi'lll. 

Vi föreslår att all personal som medverkar som gruppledare får kontinuerlig 
handledning i grupp. Handledning bör ges gemensamt till gruppledare som 
lokalt arbetar till5ammans. Personal från MVC BU och BVC bör fä 
handledning gemensamt. 

Innehåll i.fljrii!dra11rhi/d11ing inom Afl"C och BVC 

Barnomsorgsgruppen redovisar olika teman som kan bli aktuella under 
samtalen i gruppen. Vi betonar emellertid att dessa ;ir att se som en 
exempelsarnling. Vad man tar upp vid samtalen bör styras av föriildragrup
pens behov och önskemål. 

De teman som presenteras anknyter till de mål för föräldrautbildningen 
som vi skisserat. Såviil frågor om graviditet och förlossning. nyblivet 
för;ildraskap. personlighetsutvcckling och relationer mellan föräldrar som 
mer samhiillsanknutna teman t<ts upp. Grupptriiffarna bör samordnas med 
förlossningsforberedelse och vigörgymnastik. 

Fiiräldra11rhi/d11i11g på BB 

En stor del av det arbete som sker på BB är av föräldrautbildningskaraktär. 
Den hjälp och instruktion föräldrarna får om barnens skötsel. amning m. m. 
är emellertid relativt oenhetlig och innehållet varierar. Mammorna kan fä 
sinsemellan olika eller motstridiga råd från olika befattningshavare på 
avdelningen. Detta kan tyda pa att personalen i regel inte har tillfälle att 
tillsammans diskutera sitt arbete. Barnomsorgsgruppen påpekar också de 
svårigheter den starka prioriteringen av somatiska problem kan medföra för 
föräldrautbildning på BH. 

Vidare framhåll,~r harnomsorgsgruppen att BB-tiden bör betraktas som den 
period då mammans och pappans direkta ansvar för omvårdnaden av barnet 
börjar. Vi betonar s;!rskilt vikten av att pappan får en mer aktiv roll under BB
tiden och inte lämnas utanfiir den tidiga kontakten med barnet. Vi föreslår 
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cHirfiir att pappans deltagande på BB för en organiserad fprm !!cnnm att han 
inbjuds att delta i frir:ildrautbildning på BB en dag, altcrnat ivt t \ {1 halva d;1gar. 
Barnnm-;org'i!!ruppcn anser att man i cl\ inledningsskcdc biir satsa p{i bred 
infnrmat inn om möjlighdcn at I ut ny\\ j:1 fiidldrafrir'i;ik ring fiir frir;ild ra uthi!d
n ing p<'1 Bit 

En grundsten i l<.ir:ilctrautbildning p;'1 HR :ir al\ sii.v:il mamman som p:1pp<1n 
al\ t i vi får del1<1 i v<\rden a\' barn.::\. Oct :ir i fiirs\a hand h<i rnshiterskan ~om hiir 
hj;ilpa och s\iidja för:ildrarna. Samtidigt har hon ansvar fiir all i'i:ilja h:1rnets 
CJch m<mlman-. tillstånd och formcd!a eventuell hj:ilp frän l:ikarc. kurator 
m n. 

Fn annan dt.:I av fririddrauthildning p{l BB är att bilda tliriildrarna erbjuds 
tillfiillc att tillsammans mt.:d l. ex. den barnmorska som deltagit i fiirlnss
ningcn lit samtala kring sin:1 upplevelser <1v denna. 

Barnomsorgsgruppcn framhåller att föriildrautbildningcn hiir omf;11ta hela 
arhL:tsklirnatct pt1 BB. För att detta skall bli möjligt bör hela personalen på 
avdelningen ri'l miijlighet all i organisernd form diskutera friigur som 
forh~llningss;iu gente11101 för:ildrarna. riktlinjer i det dagliga <irbcle\. arhcts
fördelning. arhctssituation och arhetsmiljö. 

Barnomsurgsgruppe11 föreslår också att en funktion, "HB-handledare" 
inrättas tor att bl. a. möjliggöra en samordning av harnsköterskorn.is arhete. 
BB-hancllcdaren skall också sliidja harnskiitcrskorna i deras arbete. 

A11vä11c/11i11g ar marerial i /iiriildra11rbilclni11gsgr11f!{Wr 

Barnomsorgsgruppcn utgår ifrån att föräldrarnas egna upplevelser och 
erfarenheter är den viktigaste kunskapskällan, Jet huvudsakliga grund mate
rialet i föräldrautbildning. Detta bör vara utgångspunkten all söka sig vidare 
mot olika former av kompletterande kunskaper. 

Vissa material kan fungera som stöd för föriildrar och personal vid 
inledning av gruppsamtal. Bildmaterial är t. ex. ofta bra som start och 
igångsättare av samtal. Tryckta material kan fungera bl. a. som bredvidHb
ning niir föräldrar vill fördjupa sig i någon fråga. 

I första hand torde behov finnas av material som ger underlag för 
diskussion och inte ger färdiga lösningar. Man skall sjlilv kunna söka sig fram 
till svar på olika frågeställningar. 

Det utbud av material som finns idag svarar inte mot de behov som finns i 
detta sammanhang. 

Intresset och behovet av material kommer att skifta starkt i föräldragrup
perna. Det betyder i sin tur att man inte kan fastställa utt vissa böcker och 
broschyrer liksom tilrner och videokassetter eller bildband är föräldrnutbild
ningsmaterial. 

Därför är det heller inte möjligt att föreslå vem som skall ansvara för 
pmduktion av allt material som kan vara av intresse i föriildrautbildning. 
Däremot torde det finnas behov av att fastställa vem som från samhiillels sida 
skall 13 ansvaret all överblicka och informera om anviindbara material liksom 
att initiera ny<t material som warar mot de behov och kra\· som kommer fram 
i foräldrautbildning. Bamomsorgsgruppen föreslår att delta ansvar ges 
socialstyrelsen. 

Ett av de krav som ställs inom föräldrautbildning är att det skall vara lätt att 

http:harnsk�terskorn.is
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fil tag på material n:ir m<1n vill siik,i sig fram till s:'1ll<mt. lk [,ikala hihliotckcn 
Iibom Jiinsbih!illteken kan här spela en ,·ikti!! r<>il. Cicnnm .'\ V-L·entralcrrn 
kan man fri service niir det giillcr hildmatcrial. 

!1arnnm.,1i1g-,gruppcn fiirc-.;J;\1 all ~iub:rnhln:n1d111iir.ncn s:irnvcrkar med 
prirn;irknmmunnna och J.;;1111111unUirht111!kts J:in-..a\'llclningar f<ic all <ikcr
st;illa tillgi'mgcn p:'t matcri:d rr:':n knrn1m1nala hihli1!td; <>l'h i\ \'-ccntralei. 

U1hild11i11g -/i1rthild11i11g 

Utbildning 

Barnomsnrgsgruppcn fiircslär att de yrkesgrupper som närmast mcdn:rl\ar i 
fiiriildrauth1ldning sbll frirhcredas l(i~ verksamt1ctcn i sir. u1h1JJnin:I De 
yrkesgrupper som diin id berörs iir barnmorskor• id '.\1VC. harnsiui-:sköter
skor och disrriktsskötuskor vid BVC. samt barnsJ.;h1cr,:k1>r ,·iJ BB. Vidare 
hör alla övriga yrke.'f!rtlpper in•Jm MVC. BVC och BB i sin utbildning få 
kännedom om syns:ittet bakom föraldrautbildninµen. l!tredningen töresi<ir 
all Värd-77 och (iymna:,icutredningen beaktar hiir liirnnatk frirslag. Likaså 
bör dessa förslag beaktas i UHÄ:soch SÖ:s fortsatta arbete med u1hildnings
planer. Det iir iiven väsentligt att de linjeniimnder som lokalt beslutar om 
utbildningefö innehåll och utformning tar h:ins~ 11 till harn1_im.-;orgsgruppen~ 
förslag. 

I berörda uthildningsplaner hör det klart och p.1 ett likartat <;iitt framgå att 
uthildningen hl a syftar till arbete med för:ildrauthildning. 

Barnomsorgsgruppen anser all medvetna insatser fordras fiir att foriindra 
traditionella undervisningsmiinstcr mot en rncra prohlemi'ormulerande 
undervisning. 

Den personal som kommer att medverka i for~ildrautbildning har behov av 
dels en teoretisk kunskap om gruppmetodik dels praktisk erfarenhet av 
gruppverksamhet. Barnomsorgsgruppen anser att detw bör ingå som en del i 
värduthildning. Vidare föreslår gruppen att stor vikt läggs vid insikt och 

kunskap om samhällsfrågor. En annan fråga av st<lr betvdelse :ir att 
sjukvårdens hierarkiska system och dcs., konsekvenser tas upp i all 
värdutbildn ing. 

Fortbildning 

Särskild vikt bör läggas vid förberedelse infCir s:.arten av verksamheten. for 
barnmor~kor på MVC. barnsjuksköterskor och distriktsskötersknr på BVC 
samt barnsköterskor vid 13B. K,1stnaderna fi.ir en sådan mrheredelsc hi'ir 
inräknas i underlaget for ett särskilt utvecklingsbidrag. 

All pcrsona! p<'t \1VC. BVC och BB bör ge~ initial fortbildning. Paralleller 
kan dras med den särskilda information som hedrivits i samh<l'~d med 
förskolereformens genomforande. Siirskilda in<;atser biir hlir,·id ske från 
statens sida. 

Vidare bi.ir ;!IJ :-.:rsrn~al )!.e~ en k();;1inucrlig forthildning 
En fortlöpande hand'.cdning för den persoml som i forsla hand deltar i 

fåriiidragrupperna bör ses som en del i de:ina kontinuerliga fortbildning. 
Socialstyre!sen i samarbete med landstingen och l..andstingsforbundet hör 

utveLkla förslag till uppläggning och innch;'dl i forthildn1nge:1. Landstingen 
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bör ges an~varc:t fi.ir gcnomfiiranclct av de olii..a li1rthild11ing~insatserna. 
Det iir av stor bctydcl~e all de s1rn1 lokalt arl>ctar tills.1111111ans. arbetslaget. 

delt<ir i gemensam fortbildning. Vidare biir pc:r<,onal fr?in l\1\'( ·. BVC 0L'!1 l1B i 
miijligastc mån delta i gemensam forthilclning. 

Fiirälclro 11 Ihildn i11g fiir in 1·a /l{/ra /'(' 

Invandrarna hiir. om inte spr?tkliga hinder finns. delta i den allm;inna 
föriildrautbildningc:n. Im andrarutrcdningen tSOl' ICJ74:69) har i målen för en 
framtida invandrar- Ol.:h minoritctspolitik utg~\tt fr~n hcgrcppcn j~imli\..het. 
valfrihet och samverkan. Med anknytning till c!c m<'tl irl\'andrarutrellningcn 
fastslagit. måste foriildrauthildningcn fiir invandrare utgå från deras siirskilda 
forubiillningar och hehov. 

De språkliga och etniskJ minoriteterna i S\·erige hör visserligen inte till 
invandrarna. men har samma rii!l all ställa krav 1x~ respekt för sin kulturella 
identitet 

Stora skillnauer finns givetvis mellan och inom de olika invandrargrup
pcrna. De: iir skilln~:der a\ soci:1!. ckunomisk och uthildningsmässig an. 
vilket i sig innehiir all det finn~ olika värdesystem och olika a!lityder till 
sådant som familj och harnuppfosiran. Det iir således samma ski!lnad(~r ~om 
inom den svenska hcfolkningen. Aven invandrarnas uppenbara spr;\khinder 
har en p:irallell 1 den svenska befolkningen. u:ir stora grupper av miinniskor 
inte delar det språk som är det giingse i d\ra skolor och inom samhiillets 
inrällningar i övrigt. 

Barnomsorgsgruppen vill sammanfatta de sdirigheter invandrarflir:ildrar 
kan uppleva p<~ följande sätt: 

• 	 Skillnader i språk cxh kultur kan medföra isolering från majoritetsbefolk
ningen. Dessa skillnader inneb:ir ocks?1 s\'årigheter att tillgodogöra sig 
samhtillets resurser. 

• 	 Bristande kunskap om hu.- det svenska samhället fungerar kan innebiira 
oförståelse 111för de i..rnv det svenska samhället ställer. 

• 	 f-örsvcnskning kan allmiint se!! upplevas snm c!l hot mot den egna 
kulturen och familjestrukturen. 

9 	 Varje familjemedlems beho\· av och möjligheter till 1.itveckling kommer i 
konflikt med de familjeroller som dillills r:'.ltt 

De förslag angående föräldrautbildning för invandrare som barnomsorgs
gruppcn lägger fram i det!a hctänkanck :ir akwclla i först;1 hand Rir tiden kring 
barnets födelse. Barnomsorgsgruppen avser att mer utförligt hchandla 
invandrarfrågor i kommande hctänkandcn. Barnornsorgsgruppen anser 
emellertid följamk ;\tg~irdcr nödvändiga för at! invandrarna skall fJ möjlig
heter till föräldrautbildning vid tiden för barnets fiidcisc: 

- att invandrarorganisationern<i tilldelas resurser <itt sprida kiinnedom om 
förUldrau tbi Id n ing. 

- all landstingen inventerar hehuve! a\· kontakttolk:.Jr på MVC. BB oi.:h 
BVC:. 

- att ir.vandrarkunskap ingår i personalutbildningen inom mödra- och 
1:-arnhälsovård. 

- at! produktionen av studie- och inforrnationsmaterial. liksom in forma

http:kontakttolk:.Jr
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t ion-;verba m het fr:'ln .;a mh:il kt ~ sid;1, for ni ika inv;1 ndrargru pper. uti.i kas. 
Vid utformning av studie- och information~matcrial m{1stc lien skiftande 
utbildningsnivån för invandrare beaktas. 

- att invanJrarl<ir:ildrar bi.ir ha mi>jlighctcr att f(irklara fiir personal på MVC. 
BB och HVC vilka pruhlcm och wårighcter de har. Invandrarna måste 
tföliir fa information på sitt eget språk uch tillgäng till tolk, niir så 
erfordras. 

Dt'n/iir\W i11tim11atio11rn til!tiirtildrur med lw11dil·dl/lf'ade barn 

I dag finns it1ll~ n;\gon 1:1stlagd. gemensam organisation inom landstingen för 
att stiidja familJcr med handikappade barn. 

Barnormnrgsgruppcn frircsl~\r d~irfor alt ~jukvårdshuvudrniinnen liiggcr 
fast ru l i ner Slllll g~1 ra ntcrar att familjer med hand i kaprade barn får det stöd de 
efterfrågar nch hehöver. För att möjliggöra detta fore~lår gruppen att statens 
h;1ndikappr:1d tilbammans med handikappl1rganisatinncrna och socialsty
relsen utarbetar ett förslag till hur ~<\dana rutiner kan utformas och vad 
ink>rmatinnc·n till familjerna hör innehålla. 

\'idarc föreslås att all personal inom sjukdrdshuvudm~inncns verksamhet 
som kan knmma i kontakt med familjer med handikappade barn, genom 
forthildning~\-erk;;amhet ges ökade kunskaper om olika handikapp och om 
situationen för familjer med handikappade barn. Harnomsorgsgruppen 
föresi<ir :h·cn att kunskap om dessa frågor far större utrymme i olika 
personalka tcgoriers gru ndutbi ldn i ng. 

Varje fon1ili biir, dtl ett handikappat barn föds eller då handikappet 
uppt:il'ks. garanteras tillgång till en k<111takt inom vårdlaget vid resp 
institution llir att garantera en kontinuitet i stödet nch för att förenkla 
familjens kontakter med siukvårclshuvudmannen. 

Fririi/dra111hildnini.: 1111dcr /lirskoleriden 

Barnom~nrgsgruppen ser målen för föräldrautbildning som gemensamma för 
alla faser. Uppdelningen i faser bör sålunda ses som en teknisk och 
organisatorisk lösning. Övergången mellan de olika faserna bör göras smidig 
och flexihcl. Barnomsorgsgruppen har redan i betänkandet Samverkan i 
b;irnumsorgcn tagit c;Ull ning for att prim:irkommunerna ges det yttersta 
ansvaret för Rir:ildrautbildning under flirskoletiden. Utgångspunkten bör 
lHin id vara t(ir~kolan. För att tillgodose för;i!drautbildningsbchovet erfordras 
Jock olika lösningar. Som exempel på liisningar utöver förskolan ser gruppen 
öppen förskola. verbamheter inom stuclicf!)rhunden och andra frivilliga 
organi.-;ationcr. fortsatta aktiviteter inom barnhiilsovården eller att de grupper 
som bildats vid mi_idra- och barnavårdscentraler forts:itter av egen kraft. 

Barnoms11rgsgruppen anser att en uthyggnad av förskol,m inklusive den 
öppna förskolan ~ir nödv;inclig. 

Studieförbunden lKh andr;1 fri\·illiga organisationer förutses spela en stor 
roll. i .::n allmiin f'öriildrautbildning_ Lnder barnens förskoletid kommer 
f(\dldrarnas hehov av kompletterande tx:h fördjupande verksamheter att öka 
v:isentligt. Studieförbunden har hiir c;in givna roll. Vidare är verksamheter i 
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.,l udief\irbu ndcns regi ett alternativ fram mr al It li.ir liir:ildrar Slll11 in te har .'iina 
h:1rn i samh:ilkh lx1rn.i111.-;mg. B::rnnmsorg'igruppen avser att i komm:1ndc 
h<.:t;ink<tndc n;irm;1re hehandL1 de l"ri\·illiga mganis~nionernas roll i en allm~in 
fliriildrau tbi Id ni ng. 

/fr.\11r.1hehol', hiui/d1uhniikri11g 111. 111. 

Barnumsorg·,gruppen lx:r;ik11;1r de totala p..:rs(lnalko~tnaderna fi.>r fi.ir:ildrnut
bildning vid rniidra- uch bar11avårdsccntralerna i l\:1 r:iknei.:xempcl. I Jet ena 
forutsiilts att alh foriildrar ( 1')0 IX)()) deltar i 10 grupptillt:iilen forc uch lika 
mfoga efter fri1fossningen. Pcrsonalkustnaden blir i detta titll ca J8 milj. kr. 
Till detta sbll Uggas handledningsknstnader för i genomsnitt två timmars 
handledning v:1rarinan vecka. vilket 'ikulle innehiira en kostnad ~1111-l milj. kr. 
I det andra exemplet forutsiitts att h;ilften av alla t~ir'ildrar deltar i 8 
grupptillf1illen l(irc och lika mänga efter förlossningen. l'crsnnalkostnadcm<1 
inklusive h;1ndkdning h!ir då c1 15 milj. kr. 

Verks~1mhetcn llirc'il,\s bli ~uCL'essivt utvidgad och barnomsorg . .;gruppen 
l(irutser ;1tt ca ~O "., :1v foriildr:1rna deltar i ett inlcdningsskede. 

llarnomsorgsgru ppen foresli\ rett siirsk ilt ut \'eckl i ngshidrag under 5 år med 
35 '',, a\' hruttoknstnaderna inklusive handledningskostnaJer och fC:irherc
delser inför st:1rten av \'Crksamheten. lnlednings\'iS :\r llJ79 inneh:ir detta i 
rnlighet med r:iknee\cmpel tvä. ett statshidrag med ca 6 milj. kr. Detta 
förutses öka till ca 16 rnili. kr lr ll>8J under förutsiittning av att en fullst:indig 
utbyggnad av verksamheten k;rn ske. Landstingens iwstnad skulle vid 
11111ts\·arande tidpunkt bli 10 respektive 28 milj. kr. Detta :ir dock inte reella 
merkostnader for landstingen eftersom delar av verksamheten endast 
innebiir för:indringar av arhc:tsformcr i forhållancic till nuliiget. 

Under femilrspcriodcn föreslå~ en utviirdering av verksamheten ske Rir att 
staten L)Ch hnd~tingen vid slutet <I\' pcriockn sbll kunna ta stiillning till 
framtida lö~ningar. 

Siirskilda insatser för redan nu verksam personal bör ske genL'm en initial 
forthildning på ett likartat sätt som den särskilda informationen i samhancl 
med förskolereformen. Statens ko~tnader for en sådan verksamhet heriiknas 
öwrslagsmiissigt till l milj. kr per <ir under en treårsrx:riod. 

Socialstvrelsen bör genom sin verksamhet ge impulser till en fortsatt 
utveckling. 

Vidare föreslår barnomsorgsgruppcn att ersättning för deltagande i föräld
rautbildning skall utgå från foräldraförsiikringen. Gruppen utgår från att ca 
50 "n av gruppsammankomsterna sker ;)å dagtid. Förslaget innebär att tvä 
dagar per foriildcr av fliriilclrapcnningcn för tillfällig vård av barn får användas 
for deltagande i för:ildrauthildning före förlossningen. Dessa dagar föreslås bli 
uppdelade på 2 timmar per dag under åtta dagar. 

Under barnets första levnadsår foreslås en förälder få utnyttja två dagar av 
foräldrapenningen fr\r tilll;:Jlig drct av barn. ,\ven dessa dagar föreslås bli 
up1xleladc pä 2 timmar per dag under åtta dagar. 

Dessa förslag foruts:itter att skälen for att få rätt till l"i:iräl\.lrapcnning ändras 
till att omfatta iiv·~n förii!drauthildning. Vidare att båda föräldrarna kan bli 
delaktiga av för<ikringen samtidigt niir det giillcr fönildrautbildning. 

Särskilda w<\righetcr uppstår for de föräldrar ve1rs barn ~ir s.1uka under 
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Lingn.: perioder. Barnoms,irgsgruppcn l(irut<ittcr att de~.sa problem kan lösas 
genom familjcstödsutrellningens arbete så att möjligheten att delta i 
l(iriildrauthildning inte hc~kiirs for dessa föriildrar. 

Flir.<ikringskostnaderna ber;il-..na~ i ett inledningsskede bli ca 8 milj. kr för 
att dtt:r en fcm!lrs1~riod bli ca 16 milj. kr under förutsiittning att en 
rulbUndig utbyggnad av verksamheten kan ske. 

i\kd hjnsyn till den omfattande utredningsverksamhet som p;\går beträf
fande hiilso- och sjukvårdsområdet och socialvårdsomr;\det avstär barnom
'llrg,gruppen från att fore~lå speciell lagstiftning om föriildrautbildning i 
detta het:inkande. Gruppen fiirutsiitter dock att hiinsyn tas till hiir liimnade 
fi.irslag i hiilso- och sjukvårdsutredningens arhctc liksom i behandlingen av 
socialutredningens förslag. I kommande betiinkande om föriildrautbildning 
till fiirjldrar med barn i f<irskole- och skolåldern avser grupfll.!n återknmma till 
ldgan om samhällets ansvar . 

.\!1111·1w/ so111 ko111plc11w11t till 111u111/ig i11/(m1101io11 

Under hösten 1976 gjorde barnomsorgsgruppcn en förfrågan om vilken 
verksamhet med karaktär av förjJdrauthildning som bedrivs inom lands
tingen. och vilket m;1terial som anviinds i samband diirmcd. Av svaren 
framkom att material, friimst i form av bro.schyrer används som komplement 
till muntlig information vid kontakt med föriildrar inom mödra- och 
barnhiilso\'ården samt RR. Vid j;imförelse mellan olika landsting framkom 
ingen enhetlig struktur i andndandet. \fan besl~irnmer på lokal nivå själv 
vilket material m:rn vill anviinda. Vidare framkom att utbudet av brosch\T
nntcrial iir omfattande och att olika kommersiella företag svarar for en 
betydande del av basinföm1ationen kring tiden då man dntar barn 
graviditeten, förlossningsforberedelser. barnmat och ~iven amning. Barnom
sorgsgruppcn har sökt ge en allmiin bild av vilka material som iinns och en 
redovisning av de större producenternas inriktning liksom distrihution. 

Harnomsorgsgruppcn tar principiell sliillning fOr att samhiillet skall ha 
ansvar for utformning av det material som används inom mödra- och 
harnh~ilsovården samt BB. 

Rarrnimsorgsgru ppen flircslår tl:irför att socialsty rclsen ges ett ansvar för att 
material utformas som kompletterar muntlig information till föräldrar inom 
mödra- och barnh~ilsodrden samt BB. 

Barnomsorgsgruppen föreslår vidare att socialstyrelsen ges ansvar for att i 
samverkan med sjukvårdshuvudmännen svara for att material finns att tillgå 
på mödra- och harnavårdscentraler liksom BR. 

Slutligen föreslår barnomsorgsgruppen att socialstyrelsen i samverkan med 
landstingen rekommenderar mödra- och barnavårdscentraler samt BB att ej 
an\·iinda eller dela ul kommersiella material. 
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Bilaga 2 

Remissammanställning över barnomsorgsgruppens betänkande 
(SOU 1978:5) Föräldrautbildning l. Kring barnets födelse 

I. Familjen i samhället 

Inte någon a\' remissinstanserna har haft invändningar mot den 

hakgrundshcskrivning som barnomsorgsgruppen givit. 

Däremot anser socialstyre/sen att utredningsförslaget saknar "en invente

ring och en an;tlys av de förhållanden som man vill förändra med den 

föreslagna föriildrautbildningen". 

2. Mål för föräldrautbildning 

I stort sett samtliga remissinstanser ansluter sig till de mål barnomsorgs

gruppen för fram. i vissa fall med tillägg och i några fall med betoning av det 

första och andra delmålet. 

Socialstrrel.1c11 anser t. ex. att tonvikten bör vara lagd på att ge kunskap och 

inl'ormation. La11t!sti11gc1sjiirval1ni11gswsko11 i Kris1iam1atl anser att man bör 

ha en inriktning på fas I och att resurser knappast finns för resten. 

Bamo~rcks(a/Jswred11i11ge11 vill prioritera de två första delmålen liksom Rädda 

hamc11. Folkpartiets 11ngdom~fvrb1111d anser att det är for litet utbildning i 

jiimförelse med fri diskussion. Ko111m11ns(1•re/sen i Stockholm, im·andrm:för
\'(//111i11gen framför att invandrare har större behov av kunskaper än svenska 

föräldrar och att kontakt målet är speciellt viktigt för förståelse och kulturut

byte. SllSTF:s rikssektionfor ham.~j11ksköterskor menar att tredje delmålet fär 

större tyngd i kommande faser. 

Fiircningen aktivt .fiirä/draskap I lärarskap menar att kunskapsmomentet är 

alltfi:ir ensidigt betonat. Det bör omsiittas i praktiskt handlande genom 

förbättrade färdigheter i föräldraskap. 

Niir det giiller möjligheterna att .fiirverkliga målen har nertalct remissin

stanser anslutit sig till barnomsorgsgruppens synsätt när det gäller fördel

ningen av ansvar mellan samhällets organ och de frivilliga organisationernas 

liksom folkrörelsernas verksamhet. Flera betonar svårigheterna att uppnå det 

tredje delmålet utan folkrörelsernas aktiva medverkan. Detta gäller bl. a. SÖ, 

LRF. komm1111styrelsc11 i I 'ästl'l'ås. lmulsringcts.förvaltnings11rskorr i Stockholm, 

folkbild11i11gs11tredninge11, ärkehiskopcn. centerns ungdoms/örbund, st11die/ör

b1111cler v11xe11skola11 liksom LO. ABF och S\'eriges socialdemokratiska kvinno

/brbund. 

Utbilclningsradion ser sin möjlighet att medverka främst inom ramen för det 

första målet som gäller att öka kunskaper, men ser också som sin uppgift att 

belysa olika samhiillsvärderingar och ideologier på ett konkret sätt. 
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UJIÄ menar att det är "tveksamt om det är möjligt att uppnå dessa mål med 

den uppläggning och den gruppsammansättning som föräldrautbildningen 

föreslås få". Liknande tankegångar förs fram av kommunstyrelsen i Huddinge. 

socia(/örvaltningen. Socialstyre/sen har "inget att invända mot den ambition 

som kommer till uttryck i målformuleringarna. Samtidigt är denna vittsyf

tande ambition ett huvudproblem i diskussionen om att definiera och 

avgränsa föräldrautbildningen i förhållande till andra verksamheter drivna av 

samhället, organisationer eller enskilda". 

Familjestödswredningen anser att det saknas en diskussion om sambandet 

mellan mål och metodik, liksom en avvägning mellan de olika målen. När det 

gäller det första målet att öka kunskaper framför man "att möjligheter skall 

finnas att kalla 'experter' på olika områden till gruppdiskussionerna. När det 

gäller målet att skapa medvetenhet om och påverkan av samhälleliga 

förhållanden finner vi det svårt att se på vad sätt föräldrautbildningen skall 

kunna medverka till detta". 

Svenska kvinnors vänste~"förbund anser att "föräldrautbildningen mera skall 

centreras kring barnen och barnens behov och att grupperna därför bör 

öppnas även för icke-föräldrar och föräldrar, som redan har äldre barn". 

Begreppet .föräldrautbildning har av nera remissinstanser ansetts vara en 

olyckligt vald benämning, bl. a. ärkebiskopen, Svenska kommunalarbetarejör

bundet. kommunstyre/sen i Västerås, ABF. S1•eriges socialdemokratiska kvinno

.förbund framför sådana synpunkter. 

3. Konkret uppläggning av föräldrautbildning kring barnets födelse 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till barnomsorgsgruppens förslag när 

det gäller konkret uppläggning av föräldrautbildning under tiden då man 

väntar barn och nyss fått barn. 

Endast Sveriges socialdemokratiska kvinnq/örbund avstyrker helt att resurser 

för gruppsamtal byggs upp i institutioners regi. 

Barnomsorgsgruppen förslår att den ordinarie personalen i_/örsta hand skall 

medverka i foräldrautbildningen. 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till förslaget, samtidigt som några vill 

betona de övriga personalkategoriernas roll, främst socialarbetarnas och 

psykologernas. 

UHÄ och Svenska kommuf!förbundet anser bl. a. att den övriga medver

kande personalen är viktig när det gäller att ge stöd och handledning till den 

ansvariga personalen. Svenska kommunförbundet liksom landstingsfor

bundet anser också att "kommunernas sociala service skall ingå som en 

självklar resurs" och att "samarbete sker mellan samhällets socialvård och 

olika företrädare för hälsovården". 

SACOISR samt LRF pekar på de svårigheter som kan finnas för 

distriktssköterskorna ute i landsortsdistrikten. 

Föreningen Sveriges socialchefer finner det tveksamt med "lämpligheten av 

6 Riksdagen 1978179. I samt. Nr 168 
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medicinskt inriktad personal som huvudansvariga" och anser det angeHiget 

att "såvlil psykologer som socialarbetare får ell betydande inflytande på 

innehåll och former för den allmänna föriildrautbildningen". 

Även kommunsryrclscn i Västerås pekar på risker med att föräldrautbild

ningen blir sjukvårdsinriktad. Man anser att socialassistenternas roll bör 

utredas ytterligare. Liknande tankegångar framförs av kommunstyrelsen i 

Stockholm, socia(/örvaltningen som anser att socialvården borde getts en mer 

framskjuten plats. Även Rädda hamen framhåller socialarbetarna som en 

resurs i föriildrautbildningen. 

Från kommunstyrelsen i Stockholm, socia(liirvaltningen framför man också 

vikten av att inte avveckla de team som i dag arbetar inom Stockholms 

kommun inom MVC och BVC. 

Sveriges psykolog/örbund vill att man "tydligare och mer konsekvent tar till 

vara den resurs som psykologerna inom barnhälsovården innebär". 

Föreningen aktil'lfbräldraskapllärarskap är kritiska till att ledare rekryteras 

endast bland personal på mödra- och barnavårdscentralen, eftersom man har 

goda erfarenheter av föräldrar som ledare. 

Föräldrautbildning bör enlig1 barnomsorgsgruppen bedrivas i .fiiräldra

grupper som så långt möjligt hålls samman under graviditetstid och späd

barnstid. 

Av de remissinstanser som yttrat sig har särskilt kommuns~vrclsen i 

Stockholm. socia(förvaltningen och FPU framfört att det är viktigt att 

grupperna hålls ihop. 

Däremot anser Si•eriges socionon1förbund att även om det är önskvärt att 

grupperna hålls samman är "detta i många fall orealistiskt". Detta beroende 

på att många flyttar eller får plats på daghem. 

Samtliga.föräldrar bör erqjudas all delta i.fbräldrautbildning. Barnomsorgs

gruppen tar emellertid avstånd från tanken på obligatorisk .foräldrautbild

ning. 

Några har yttrat sig särskilt i denna fråga och ansluter sig till barnomsorgs

gruppcns synsätt, bl. a. SAF. LRF.. föreningen Sveriges socialchefer, kommun

s~vrelsen i Västerås. sko/förvaltningen, landstin~wrsfon1a/tningsutskott i Koppar

berg och Norrho11en. 

I detta sammanhang för några remissinstanser fram vikten av att man 

söker nå alla, bl. a. SÖ. UHA. LO, familjestödsutredningen. SACOJSR. 

nämnden.för samhällsif{lormation, Sveriges socionon1/örbund, kommunstyre/sen 

i Västerås, HCK. 

Av denna anledning anser bl. a. SÖ, UHA. barnofrc~/allslltredningen, 
kommuns~relsen i Eslöv och HCK att det behövs någon form av uppsökande 

verksamhet. 

Folkpartiets ungdom!!fiirb11nd kräver en obligatorisk föräldrautbildning. 

När det gäller sammansä11ning av.föräldragrupperna har några av remissin

stanserna framfört synpunkter om att grupperna bör vara mindre och att 

andra kriterier för sammansättning av grupperna kan tänkas. 
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SHSTF:s rikssektion/iir barnsjuksköterskor liksom TCO anser att grup~x:rna 

inte bör vara större än 6--8 personer och la11dsti11gets ./iirmlt11ings11tsko11 i 

Norrho11c11 menar att det bör r~icka med 10 träffar totalt under hela MVC och 

BVC-tiden. Även Jämtlands lä11s landsting anser att man bör ha en IUgre 

ambitionsnivå med tanke på kostnaderna. 

Social~tyrelscn kan mot bakgrund av de angivna målen "se alternativa 

möjligheter till gruppsammansättning med utgångspunkt från t. ex. gemen

samma värderingar och intressen". 

Ko11111111nstyre/scn i Västerås anser att andra principer vid sammansättning 

av grupper bör prövas än gemensamt bostadsområde för de som har sociala 

problem. 

När det gäller tid och plats för /öräldragrupperna föreslår barnomsorgs

gruppen att man bör kunna ha sammankomster på såv1il dagtid som 

kvällstid. 

Landstingets /örmlt11ingslllsko11 i Norrbo11en anser att dagtid är bäst och 

SHSTF:s rikssektion ./ör barn.~juk~köterskor att kvällstid bör undvikas. 

Folkpartiets kvinno/örhund anser att både dag- och kvällstid bör användas 

och att man särskilt bör beakta ensamståendes möjligheter att delta. 

Flera remissorgan ställer sig bakom barnomsorgsgruppcns förslag om 

tillgång till kompletterande verksamheter. Hit hör bl. a. socialstyre/sen. SÖ, 

Svenska kommun/iirbundet, S11eriges socionomjörbund, HCK. DHR, statens 

inl'{lndrarverk. kommunstyre/sen i Stockholm, socia(/iirl'altningen m. fl. 

Några av remissinstanscrna bl. a. Ull.4.", SÖ. S11enska kommunförbundet, 

centerns kvimu~/örbund, folkpartiets kvinm!fiirbund och A doptionscentrum 

efterlyser förslag som avser adoptivföräldrar. 

Adoptionscentrum föreslår att "socialstyrelsen får i uppdrag att i samarbete 

med deras organisation samt landstingsförbundet utarbeta en studieplan för 

utbildningsfas I som tillgodoser adoptivföräldrarnas speciella behov". 

Bl. a. Svenska komm1111/örb11ndet, Rädda barnen och SÖ har framfört att det 

också finns skäl för kompletterande verksamhet för fosterföräldrar. 

4. Arbetsformer föräldrautbildning inom mödra- och barnavårdscen
traler 

Bland de remissorgan som yttrat sig beträffande detta avsnitt anser t. ex. 

LO att det är viktigt "att grupperna får karaktär av studiecirkel, där man kan 

utbyta erfarenheter". 

SACO!SR anser att "samtalsgrupper är lämpliga för den kontaktskapande 

och kunskapsförmedlande verksamhet som avses". 

SACO/SR anser liksom flera av de som ställt sig positiva till den föreslagna 

arbetsformen att man jämsides måste framhålla möjligheten till enskilda 

samtal. Detta framförs också av t. ex. kommunstyrelsen i Stockholm, social

förvaltningen, kommunstyrelsen i Huddinge, Jämtlands läns landsting, 

Föreningen aktivt .föräldraskap, Sveriges psykolog/örbund. 
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5. Innehåll i föräldrautbildnin~ inom mödra- och barnavårdscentraler 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till b<Jrnomsorgsgruppens synsiitt 

men vill i vissa fall hetona ytterligare viktiga teman. 

Socials~rreAcn "biträder i princip utredningens forslag men vill samtidigt 

påpeka att fler av de föreslagna områdena är alternativa och kan därför vålla 

konflikter. Detta aktualiseras bl. a. när det giiller invandrare och minoriteter." 

I övrigt anser man att "innehållet i de teman som föreslås som basinforma

tion i föräldrautbildningen till vissa delar sammanfaller med den informa

tion som redan i dag förmedlas inom ramen för mödraundervisningen". 

Sko/överstyrelwn "anser att relationer och attityder till och mellan syskon 

bör belysas, eftersom detta kan vålla mångskiftande problem i en familj. I 
övrigt har SÖ inget an erinra mot förslaget". 

AAfS vill "framhålla betydelsen av att jämställdhetsfrågorna och invand

rarnas speciella problem särskilt heaktas". 

Svenska knmm1111f(jrb11nde1 ansluter sig till utredningens förslag liksom 

TCO som samtidigt framhåller att det "innebär en stort ansvar för 

gruppledaren att utbildningen verkligen blir angeliigen för samtliga deltaga

re". 

SACOISR vill också som betydelsefullt "peka på de diskussioner som 

avses ske kring den egna personlighetens utveckling inför föräldraska

pet". 

Föreningen Sverixes socialchefer har ingen invändning mot det föreslagna 

innehållet, medan Sveriges sociono111fbrb11nd anser det önskvärt att utred

ningen preciserar ett basinnehåll för utbildningen. 

Kommunstyre/sen i Stockholm, socia(/örvaltningen vill an det på "något sätt 

garanteras att vissa avsnitt inte bör förbigås i utbildningen exempelvis genom 

en 'checklista' ". Liknande tankegångar framförs av Rädda barnen. "Garan

tier måste finnas för att t. ex. moment som spädbarns trygghetsbehov 

diskuteras liksom olycksfallsrisker för småbarn m. m." 

HCK anger viktiga teman som innehåll i samtalsgrupper med föräldrar till 

handikappade barn. Dessa handlar om det första beskedet om barnets 

handikapp, skuldkänslor, uppfostringsproblem och överbeskydd, familjens 

olika känslor inför det handikappade barnet, ansvarsfördelningen mellan 

familjen och den professionella behandlingssidan. 

SHSTF:s rikssektion .för barn!liuksköterskor liksom centerns kvinnq/örbund 

och Fredrika Bremer)iirbundet ansluter sig också till barnomsorgsgruppens 

uppliiggning av innehåll. Den sistnämnda organisationen anser att all 

personal måste få "en kvalificerad utbildning i könsrollsfrågor - jämställd

hetsfrågor". 

Familjestödsutredningen anser att "innehållet måste konkretiseras för att 

kunna svara mot olika föräldragruppers behov". 

Barno(vck~/al/sutredningen finner det beklagligt att utredningen "inte gett 

olycksfall och förebyggande av sådana en större plats i betänkandet". Vidare 
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anser man att föräldrautbildningen bör "tillförsäkra föräldrarna åtminstone 

ett minimum av baskunskaper". Därför föreslår man att "föräldrautbildning 

bör ske utifrån en utbildningsplan". 

6. Föräldrautbildning på BB 

Flertalet remissinstanser ställer sig bakom barnomsorgsgruppens förslag 

och betom1r ofta vikten av pappans aktiva delt<1gande på BB. Detta framhålls 

särskilt av följande: Svenska kommu11förbundet. utbild11i11gsradio11, kommun

styrelsen i Stockholm, invandrarnämndcn, kommu11s(welse11 i Falun, SHSTF:s 

rikssektion .för barnsjuk.sköterskor, centerns /..Tinnq/örbund och liircningen 

barnens rätt i samhället som också framhåller betydelsen av "att båda parter 

får chans att bearbeta sitt speciella utgångsläge som föräldrar". 

Landstingets.fih1•altni11gs11tskott i Norrbotten är tveksamt till föräldrautbild

ning under BB-tiden, bl. a. med tanke på de långa reseavstånden som kan 

"skapa stora svårigheter för papporna att ställa upp, såvida inte någon form av 

resekostnadsersättning kan utgå". 

FolkpartiNs ungdoms.förbund anser inte att det räcker med att pappan 

inbjuds utan "att de nyblivna papporna uppmuntras att komma så ofta de 

önskar". 

Kommunstyrelsen i Stockholm. im•andramämnden instiimmer i all "föräl

drautbildning på BB kräver ett nytt klimat på hela BB-avdelningcn". 

Flera remissinstanser ställer sig positiva till förslaget om inrättande av en 

särskild funktion för "BB-handledare", t. ex. SACO!SR. kommunstyrelsen i 

Göteborg och Kopparberg samt SHSTF:s rikssektion.för barnsjuk.sköterskor. 

Utbildningsradion anser i detta sammanhang att "Bli-personalens samtals

gruppcr bör stödjas av material som behandlar grupparbete, samarbetsfrågor, 

insyn i hur det egna sjukhuset fungerar och landstingets roll vad gäller 

personalens arbetsförhållanden. Först med utgångspunkt från en ökad 

trygghet i den egna arbetsrollen kan möjligheter ges till en ändrad attityd 

gentemot föräldrarna, en attitydförändring som är viktig inte minst med 

tanke på invandrarföräldrar och föräldrar som fått ett handikappat barn." 

7. Amändning av material i fiiräldrautbildningsgrupper 

Samtliga remissinstanser som har yttrat sig över detta avsnitt ställer sig i 

princip bakom utredningens synsätt liksom de konkreta förslagen. 

Föreningen barnens rätt i samhället efterlyser i detta sammanhang en 

utvärdering av de olika material som används inom studieförbundens 

försöksverksamheter. 
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8. Utbildning - fortbildning 

Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig kring detta avsnitt och betonar 

vikten och behovet av utbildning och fortbildning. I princip är man positiv till 

utredningens förslag. 

Socialstyrel5e11 framfor i detta sammanhang att man för sin del anser att 

"gruppledaren i kraft av sin yrkesroll automatiskt kommer att tillskrivas en 

större betydelse i gruppen än vad utredningen önskar. Socialstyrelsen vill 

uppmärksamma risken med att väsentliga frågor rörande föräldrautbild

ningens avgränsning hänskjuts till gruppledare och utbildningen av dessa". I 
övrigt kommer socialstyrelsen "genom remissvaren på berörda utbildnings

planer inom aktuella vårdyrken att verka för att grundutbildningen anpassas 

till de krav som den föreslagna föräldrautbildningen kommer att ställa". 

Skolärerstyrelse11 framhåller bl. a. att "det arbetssätt och de arbetsformer 

som utredningen talar om skall gälla för föräldrautbildningen har beaktats i 

läroplansarbetet". 

Gymnasieutredninr,en "kommer i sitt arbete att beakta barnomsorgsgrup

pens förslag att det i berörda utbildningsplaner klart bör framgå att 

utbildningen bl. a. syftar till arbete med föräldrautbildning". 

Vård 77 "har i sitt arbete, i allt väsentligt beaktat barnomsorgsgruppens 

förslag till förändring av berörda utbildningar". 

"Om statsmakterna beslutar att föräldrautbildning skall starta med den 

uppläggning som föreslås av utredningen kommer UHA' att i samarbete med 

SÖ ta hänsyn till detta i sitt fortsatta arbete med utbildningsplaner för berörda 

utbildningar." 
Kommunsryrelsen i Stockholm. im•andrarnämnden vill uttrycka sin tillfreds

ställelse över utredningens förslag "att invandrarkunskap måste ingå i all 

utbildning för aktuell personal, både grundläggande sådan och fortbildning. 

Men till detta måste läggas: vi måste aktivt sträva efter att få fram ner och ner 

tvåspråkiga människor i t. ex. denna personal". 

Sveriges sociono111/örb1111d anser att "de i betänkandet uppräknade utbild

ningarna är för snävt inriktade. Listan bör därför kompletteras. Som exempel 

kan nämnas att många socionomer från social linje fungerar som handledare, 

arbetar inom PBU etc.". 

9. Föräldrautbildning för invandrare 

I stort sett samtliga remissinstanser som yttrat sig kring detta avsnitt har 

ställt sig positiva till förslaget och betonar vikten av att invandraraspekten blir 

beaktad. En rad mycket konkreta förslag framförs i detta avseende. 

SÖ "anser det mycket viktigt att invandrarorganisationerna får informa

tion om och inflytande på uppläggningen av föräldrautbildningen. Dessa 

organisationer kan i sin tur positivt påverka rekryteringen till utbildning

en". 
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S1a1c•11s i11\'{/11clrarverk anför sammanfattningsvis: "För att göra den före

slagna föräldrautbildningen för invandrarföräldrar meningsfull anser SIV 

följamle åtgärder vara de väsentligaste: 

all barnets språk ut veckling behandlas ingående redan i den första fasen av 
föräldrautbildningen 

att mödra- och barnhälsovården tillföres kon taktassistenter och tvåspråkig 
person<il 

att invandrarorganisationerna får medverka i uppläggningen och utform
ningen av föräldrautbildningen och all de får ekonomiska resurser för all 
informera om och medverka i utbildningen 

all sjukvårdshuvudmiinnens ansvar fastställes." 

U1bildninl!,sradio11 anser "att relevant invandrarkunskap bör ingå i all 

personalutbildning inom mödra- och barnhälsovården. Utbildningsradion 

vill också understryka vikten av all informationsmaterial inom föräldraut

bildningsområdet produceras på invandrarspråk". 

Komm1111s1yrclsen i Stockholm. socia(/orvaltninl!,en delar utredningens 

uppfattning "att det i ett första skede kan finnas behov för föräldrar med 

samma språkliga och kulturella bakgrund att bilda egna grupper". Socialför

valtningen vill också "väcka frågan om inte fast tolkpersonal borde finnas vid 

vissa MVC och BVC som har hög besöksfrekvens av invandrare". 

lnvandrarnämnden bedömer förslagen som mycket positiva. Samtidigt 

anser man att "grundideerna i 'Föräldrautbildning' är svenska och måste vara 

det, men också 'invandrarförslagen' är påtagligt svenska". "Invandrarnas 

egen kultur är bara respekterad, inte aktivt tagen i anspråk och inga förslag om 

kulturutbyte finns. Därmed blir svenskar och invandrare inte jämlikar, som 

tillsammans och på jämställd fot skapar ett samhälle." 

Kommuns~vrclsen i Huddinge, socia{/Orl'altningen vill understryka utred

ningens synpunkter på "invandrarnas behov av att i kontakterna med MVC, 

BB och BVC få möta personal, som talar deras eget språk och som besitter 

kunskaper om såväl deras egen kultur som om det svenska samhället. Bäst 

tillgodoses naturligtvis detta behov genom tvåspråkig personal". "Inte minst 

är det viktigt att ledare av föräldragrupper för invandrare kommer från den 

egna gruppen." 

Socialförvaltningen anser, "att det i brist på utbildad tvåspråkig personal 

inom vård- och behandlingsområdet, finns ett stort behov av tvåspråkiga 

medarbetare med ungefär den funktion, som barnomsorgsgruppen beskriver. 

Benämningen 'kontakttolk' förefaller dock olyckligt vald, då den kan komma 

att medföra oklarheter i förhållande till tolkfunktionen". 

Socials(vrelsen "delar utredningens synpunkter att det är angeläget att 

MYC, BB och BVC kan tillgodose invandrarnas-och minoriteternas- behov 

och att det för detta ändamål kan vara värdefullt att 'kontakttolkar' anställs. 

Avgörande vid rekryteringen bör vara att de själva kommer från den aktuella 

invandrar- och minoritetsgruppen". 

I övrigt "beklagar socialstyrelsen att utredningen inte mera utförligt har 
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behandlat invandrarnas och minoriteternas behov av föräldrautbildning och 

vad denna i så fall skulle innehålla och hur den skulle utformas". 

JO. Den första informationen till föräldrar med handikappade barn 

De remissinstanser som behandlat avsnittet är i stort sett positiva till 

utredningens förslag. 

Socialstyre/sen anser dock att "begreppet 'den första informationen' borde 

definierats". 

Statens inmndrarverk anser att stödet måste "anpassas så att det också 

tillgodoser invandrarfåräldrar med handikappade barn". 

Landsting~förbundet menar all det också till viss del är fråga om "sam

verkan dels mellan olika personalkategorier inom landstinget och dels mellan 

olika handikapporganisationer och befattningshavare med primärkommu

nalt och landstingskommunalt huvudmannaskap". 

Utbildningsradion framför "att det i första hand är ett psykologiskt - kalla 

det gärna medmänskligt - stöd som alla föräldrar till handikappade barn 

behöver". Man vill också "kraftigt understryka vikten av information till 

allmänheten och föräldrar samt behovet av grundutbildning/fortbildning av 

berörd personal". 

Kommunstyre/sen i Stockholm, invandrarnämnden anser "att man måste 

kräva, all forskning omedelbart initieras, forskning om dessa barns språkut

veckling, kulturkollisioner, sociala förutsättningar etc." och menar då de 

handikappade invandrarbarnen m. n. 

11. Resursbehov, föräldraförsäkring m. m. 

Socialstyre/sen liksom Svenska kommunförbundet ställer sig positiva till 

utredningens förslag om införande av ett särskilt utvecklingsbidrag under 

fem år med 35 9(,. 

Från flera håll framförs emellertid att man anser att staten bör ta en större 

andel av kostnaderna. 

Föreningen s~·eriges socialchefer anser att det föreslagna utvecklingsbidraget 

är otillräckligt och att det är "nödvändigt att få ett större statsbidrag till en ny 

verksamhet av typ föräldrautbildning och ett statsbidrag som inte är 

tidsbegränsat". 

Kommunstyrelsen i Göteborg framför att enligt dess mening "bör staten i 

princip bära hela kostnaden för föräldrautbildningen". 

Kommunstyre/sen i Luleå framför att det försök med föräldrautbildning som 

genomförs i Luleå kommun för med sig avsevärda kostnader utöver ordinarie 

verksamhet. "Avgörande blir således om samhället anser sig ha råd med 

denna angelägna reform och kvalitetshöjning eller i vart fall gör de 

omprioriteringar som blir nödvändiga för att betala kostnaderna." 

Landstingets jörvoltningsutsko11 i Kristianstad anser att det med tanke på 
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kostnaderna "är realistiskt med en successiv utbyggnad av föräldrautbild

ningen". 

Landstingets .fiil110/tnings11tsko11 i Jämtland anser att "den i utredningen 

gjorda beräkningen av resursbehov förefaller oss bristfällig. Vi önskar en 

precisering av beräkningarna". 

Landstingets ./Örl'Gltnings111sko11 i Västmanland framför att "det måste 

förutsättas att landstinget skall få ekonomisk kompensation från staten får de 

ökade insatserna". 

Landstingets.förvaltningsutskott i Kopparberg redovisar ingående beräknade 

kostnader för föräldrautbildning vid genomförande i hela landstingsområdet 

och konstaterar att det kommer att bli personalkrävande. "Förvaltningsut

skottet förutsätter en omfattande statlig bidragsgivning till föräldrautbild

ningen, då kommunala medel i huvudsak saknas under de närmaste åren, 

och förordar att förhandlingar skall föras mellan landstingsförbundet och 

socialdepartementet angående finansieringen av reformen." Liknande 

synpunkter framförs av landstingetsjörvaltningsutskofl i Norrbo11en. 

HCK har inte kunnat finna att utredningen "räknat med de speciella 

förstärkningar som kan behövas för föräldrar med handikappade barn". 

SHSTF:s rikssektion.för barnsjuksköterskor anser att det föreslagna statsbi

draget är lågt. "Om man vill satsa på föräldrautbildning från statens sida, 

måste också fullt ekonomiskt ansvar till från staten i ett uppbyggnadsske

de." 

Landstingets.förvaltningsutskott i Stockholm anser "det viktigt att redan på 

utredningsstadiet slå fast principen att landstingen skall ha full kostnads

kompensation från staten, för de kostnader reformen för med sig. Denna 

kompensation bör icke vara tidsbegränsad". Samtidigt hänvisas till särskilt 

yttrande av ledamoten i barnomsorgsgruppen Margareta Viklund som 

hänvisar till att förhandlingar om kostnadskompensation till landstingen får 
tas upp i sedvanlig ordning. 

ABF framför att "studieförbundens och folkrörelsernas ekonomiska förut

sättningar är sämre än samhällets, som har den riktiga målsättningen 

avgiftsfri föräldrautbildning. Avgiftsfritt deltagande bör även studieför

bunden få förutsättningar till i den folkrörelseprofilerade utbildningen". 

Swdie.förbundet vuxensko/an framför liknande synpunkter. Dessutom 

anser man att "i den mån verksamheten kommer att skötas av studieförbund 

måste särskilda statsbidrag utgå, som till 100 'Jii täcker studieförbundens 

kostnader för ledare, administration, litteratur m. m. Någon merkostnad för 

samhället torde ej en överflyttning av verksamheten med föräldragrupper till 

studieförbunden medföra i förhållande till om samhället exklusivt handhar 

uppgiften". 

Socialstyre/sen liksom majoriteten av de remissinstanser som yttrat sig 

delar uppfattningen att föräldrarna bör ersättas via föräldraförsäkringen. 

Samtidigt framför flera instanser synpunkter på utformningen. 

Rilq/örsäkringsverket tillstyrker således ersättning från föräldraförsäk
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ringen men anför samtidigt "de nuvarande bestämmelserna om halv 

föräldrapenning torde enligt verkets mening bättre motsvara det inkomst

bortfall som normalt uppstår för de försäkrade vid deltagande i föräldraut
bildning". 

AIHS betonar vikten av "att ekonomiskt stöd kan utgå under studietiden 

och att hjälp med barnomsorg vid behov kan ordnas för hemmavarande 
barn". 

Familjestödsutredningen liksom SACOISR ställer sig positiva till förslaget 

men menar att utformningen måste ske på ett sådant sätt att båda föräldrarna 

kan delta. 

Kommunstyrelsen i Stockholm, socia(/ör11altningen menar att det är "olyck

ligt med den föreslagna kopplingen till föräldrapenningen för tillfällig vård av 
barn". 

Starens in11andrarverk anser "att de dagar som anslås av föräldraförsäk

ringen för föräldrautbildning endast skall få användas till detta ändamål". 

S11eriges sociono111/orbund vill reservera speciella dagar för föräldrautbild

ningen. Liknande synpunkter anförs av LO som föreslår att "föräldraförsäk

ringen utvidgas med 2 dagar per förälder under barnets första levnadsår att 

användas särskilt för föräldrautbildning". Samma framförs av SHSTF:s 

rikssektion .for barnsjuksköterskor. Även TCO anser att föräldraförsäkringen 

måste utvidgas så att de 2 dagarna för föräldrautbildning ligger "utanför de 12 

dagarna och inte konkurrerar med vård av sjukt barn". 

Försäkringskass('./brbundet anser att utbildningen bör "anpassas till att 

omfatta minst en halv dag". Man är i sammanhanget införstådd med "att om 
den föreslagna lagstiftningen genomförs bör ytterligare informationsåtgärder 

vidtas". 
Utbildningsradion anför i anslutning till de resursberäkningar som gjorts 

följande: "För att till någon del motverka ytterligare segregering av barn i vårt 

samhälle är det av största vikt att samtliga föräldrar nås av föräldrautbildning. 

En slutsats är att etersänd föräldrautbildning för fas I blir nödvändig." 

Adoptionscentrum "ser det som en självklarhet att adoptivföräldrarna får 

rätt att utnyttja föräldrapenning för föräldrautbildning på samma sätt som 

biologiska föräldrar". 

Härutöver har följande remissinstanser uttalat sig positivt om förslaget: 

SÖ, S11enska kommunförbundet, Svenska kommunalarbetar('./brbundet (under

remiss till LO), Föreningen Sveriges socialch('./er, kommunstyrelsen i Eslöv, 

centerns kvinnq/brbund, SSU. 
Endast en remissinstans, S11enska arbetsgivar('./Oreningen, avstyrker 

barnomsorgsgruppens förslag i denna del. Föreningen anser det "angeläget 

att statsmakterna visar större restriktivitet än hittills inför planer på att 

förlägga nya aktiviteter till arbetstid". 

Kommuns1yrelse11 i S10ckholm. social/ö1val1ningen finner här anledning 

"uttala viss tveksamhet inför att ge sjukvården huvudansvaret". Man anser 

att "om huvudmannaskapet läggs på landstingen så bör planering av former 
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och innehåll i föräldrautbildningen självfallet ske i nära samråd med 

primlirkommu nerna ··. 

SllSTF:s rikssektionjiir bamsjukskörerskor menar all "vill man från statligt 

håll genomföra denna reform, kanske lagreglering bör överv1igas". 

Socialstyrrlscn framför all "den i dagarna inom socialstyrelsen färdigstlillda 

utredningen om mödra- och barnhUlsovårdens framtida innehåll och orga

nisation ger ytterligare underlag för under vilka förhållanden föräldrautbild

ningen kan utvecklas inom sjukvårdshuvudmannens ansvar". 

Studic.fiirbunder vuxensko/an "delar uppfallningen all sjukvårdshuvud

miinnen skall ha huvudansvaret. Om detta emellertid också är liktydigt med 

att sjukvårdshuvudmlinnen är den instans som skall ha ansvaret för 

genomförandet av föräldrautbildningen" instämmer man inte i dennil del. 

Det konkreta genomförandet kan med fördel ske av andra, i första hand 

studieförbundens lokalavdelningar. 

~freriges socialdemokratiska kvinno.fiirbund anser att "samhället skall ha 

ansvaret för att föräldrautbildningen kommer till stånd. Det är då nödvändigt 

all personalen är informerad om utbudet av föräldrautbildningscirklar och 

vad de innehåller, så all de kan medverka i all stimulera föräldrar att delta i 

dessa". 

Adoptionscentrum "anser att landstingen bör ha ett principiellt huvudman

naskap även för adoptivföräldrarnas föräldrautbildning. När det sedan gäller 

det praktiska genomförandet av föräldrautbildning bör landstingen kunna 

överlåta det helt eller delvis på lokal AC-avdelning och/eller studieförbund 

och bidra med extra resurser utöver de gängse för studiecirklar". 

Statens invandrarverk "finner det angeläget att ansvarsfrågan klart faststäl

les. De säråtgärder som behövs för invandrarföräldrarnas del måste beak

tas". 

12. Material som komplement till muntlig information 

Samtliga remissinstanser som yttrat sig om detta avsnitt ställer sig positiva 

till förslagen. 

Övrigr 

TCO "anser att det är viktigt att en utvärdering av verksamheten sker 

fortlöpande och även senare än under den första fem-årsperioden. TCO 

förutsätter också att de fackliga organisationerna bereds möjlighet all deltaga 

såväl i planerings- som utvärderingsskedet". 

Folkparriers ungdomfi/Örbund framför att det hade "varit värdefullt om 

betänkandet hade innehållit en sammanfattande utvärdering av den försöks

verksamhet som förekommit. Vidare saknar vi en beskrivning av det 

barnovänliga samhälle som vi trots allt har". 

Från några remissinstanser bl. a. nämnden.för samhällsif!/ormation, lands
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tingets .fön1alt11i11gs11tskotr i l'ästmanland, 5fi11kvård~fiirl'alt11inge11 samt Adop

tionscentrum betonar man vikten av föräldrautbildning till alla vuxna samt 
förlildrautbildning som förberedelse för vuxenrollen och eventuellt föräldra
skap. 
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Bilaga 3 

Föräldraförsäkring (SOU 1978:39) 
Delbetänkande från familjestödsutredningen 

Sammanfattning 

/11/edning 

Fr. o. m. den I januari 1974 omvandlades den tidigare moderskapsförsäk

ringen till en föräldraförsäkring som omfattade föräldrapenning vid barns 

födelse och sjukpenning vid vård av sjukt barn. 

Föräldrapenning vid barns födelse utgick under 180 dagar med ell belopp 

som under vissa förutsättningar var detsamma som den egna sjukpenningen 

dock lägst 25 kr. per dag. 

Sjukpenning vid vård av sjukt barn utgick till förvärvsarbetande föräldrar 

under längst tio dagar per år. 

Den I januari 1975 förlängdes rätten till föräldrapenning i samband med 

barns födelse till 2 IO dagar. 

Den I januari 1977 omvandlades sjukpenning för vård av sjukt barn till en 

rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Grunderna för utnyttjande 

av rättigheten utvidgades till att också omfatta de tillfällen då den ordinarie 

vårdaren blir sjuk och då barnet behöver besöka den förebyggande barna

vården och liknande. 

Antalet dagar förlängdes och gjordes beroende av antalet barn i familjen så 

all föräldrapenning för familjer med ett barn utgår under tolv dagar per år, för 

familjer med två barn under femton dagar per år och för familjer med tre eller 

flera barn under aderton dagar per år. 

Från samma tid infördes också en rätt till föräldraledighet i samband med 

att föräldrapenning utnyttjas. 

Från den I januari 1978 höjdes garantinivån till 32 kr. per dag. Från samma 

tid infördes en särskild föräldrapenning. Den kan utgå som hel, halv eller 

fjärdedels föräldrapenning. Som hel föräldrapenning kan den utgå under 90 

dagar, som halv föräldrapenning under 180 dagar och som fjärdedels 

föräldrapenning under 360 dagar. Den särskilda föräldrapenningen skall vara 

utnyttjad före det barnet fyller åtta år eller före utgången av det första 

skolåret. 

Den särskilda föräldrapenningen utgår under två tredjedelar av tiden med 

belopp som motsvarar den egna sjukpenningen, dock lägst 32 kr. per dag. 

Under den återstående tiden utgår föräldrapenningen lika för alla med 32 kr. 

per dag. 

I samband med att den särskilda föräldrapenningen infördes förkortades 

tiden för föräldrapenning i samband med barns födelse till 180 dagar. 

Den särskilda föräldrapenningen fdrdelas mellan föräldrarna så all vardera 

föräldern har rätt till föräldrapenning i 45 dagar. Förälder kan dock med en 
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enkel anmälan överlåta sin tid eller del därav till den andre föräldern. 

Ensamstående föräldrar har rätt till 90 dagar med siirskild föräldrapen

ning. 

Fami(icstiitls111red11i11ge11s llflfldrag och jiirsta betänkande 

Samtidigt som föräldraförsäkringen trädde i kraft tillsattes familjestödsut

redningen med uppdrag att göra en sammanställning och bedömning av 

erfarenheterna av de nya reglerna. 

Utredningen tog upp vissa av de i direktiven berörda frågorna i det 

delbetänkande Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar(SOU 1975:62), som 

avlämnades år l 975. Det innehöll en första genomgång av försäkringens 

utnyttjande. Därjämte innehöll det vissa förslag till utbyggnad av försäk

ringen. Utredningens huvudförslag gällde rätten till förkortad arbetstid för 

småbarnsföräldrar. 

Försäkringens 111nyl(ia11de 

Föräldrapenning i samband med barns födelse 

Andelen fäder som utnyttjat försäkringen i samband med barns födelse har 

successivt ökat från 2,4 °,, år 1974 till 7,7 ~'" år 1976. För 1977 torde siffran 

ligga på ca 10 '!". Antalet dagar som i genomsnitt utnyttjats av fäderna har 

ökat från 26 under år 1974 till 40 under år I 976. 

Fädernas benägenhet att utnyttja försäkringen ökar med utbildningsgrad, 

inkomst och ställning på arbetsplatsen. Det förefaller också som om offentligt 

anställda fäder skulle utnyttja försäkringen i högre grad än privatan

ställda. 

Det kanske mest slående förhållandet i det insamlade materialet är 

sambandet mellan männens utnyttjande av försäkringen och kvinnornas 

utbildnings- och förvärvs förhåll anden. Bland män i samma yrkesgrupp stiger 

utnyttjandet av föräldraförsäkringen ju högre inkomst kvinnan har. 

Föräldrapenning för tillfållig vård av barn 

Reglerna om föräldrapenning för tillfällig vård av barn förändrades till 

väsentliga delar från den I januari 1977. Den statistik som redovisas avser år 

1976 då föräldraförsäkringen gav föräldrarna rätt till tio dagars föräldrapen

ning. De förändringar som har införts efter år 1976 har inte varit möjliga att 

belysa med hittills tillgänglig statistik. 

År 1974 utnyttjade 155 000 familjer rätten till ersättning vid vård av sjukt 

barn. År 1976 hade antalet familjer ökat till 240 000. Bland de familjer som 

använt sig av denna del av försäkringen utnyttjade varje familj i genomsnitt 

4,4 dagar år 1974 och 4,6 dagar år 1976. 
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I nedanstående uppställning redovisas andelen familjer som under år 1976 
utnyttjat alla tio dagarna av de familjer som använt fOrsäkringen. Familjerna 
är fördelade efter familjetyp och barnets ålder. 

Yngsta barnets ålder, år Andel tiotlagarsuttag i ''•• 

En förälder Tvåförälder Alla familjer 

0--2 13,0 7,8 8.4 
3--{> 12,6 6,9 8,3 
7-9 5,6 3,5 4,2 
0--9 10,7 6,7 7,6 

Hur harjbrsäkrinxenjimxera1 och hur biir den 111vecklas ijor1sä1tninxen? 

Det huvudsakliga motivet för att införa föräldraförsäkringen var att ge 
föräldrar möjlighet att vara lediga från sitt arbete i situationer då de behöver ta 
hand om sina barn utan att behöva göra stora ekonomiska förluster eller 
förlora sin anställning. 

Utvecklingen av föräldraförsäkringen har gått i delvis olika riktningar. 
Föräldrapenningen för tillfällig vård av barn har byggts ut både när det gäller 
dagantal och situationer då den kan utnyttjas. En detaljerad uppräkning av 
skäl har därvid gjorts i lagtexten. 

Rätten till särskild föräldrapenning har en delvis annan karaktär. Den 
innebär en rätt till ledighet och ersättning utan att föräldrarna behöver 
motivera uttaget. Det enda krav som gäller är att föräldern skall vårda barnet. 
Den särskilda föräldrapenningen kan användas, utan att några andra 
särskilda skäl föreligger, för att ge barn och föräldrar möjlighet till ökad daglig 
kontakt med varandra. 

Avsikten med den särskilda föräldrapenningen är således att den skall 
kunna utnyttjas enligt föräldrarnas egna bedömningar i en mängd situationer 
av olika karaktär. Man kan anta att behovet att utnyttja den särskilda 
föräldrapenningen i besvärliga situationer kommer att variera mellan olika 
familjer. Bristen på spädbarnsplatser inom barnomsorgen medför sannolikt 
att många familjer kommer att utnyttja den särskilda föräldrapenningen i 
direkt anslutning till föräldrapenningen vid barns födelse när de i stället 
skulle ha föredragit att ha barnet på daghem. Långvarig eller ofta återkom
mande sjukdom hos barnet eller byte av bostadsort är andra situationer då 
familjen kan behöva använda den särskilda föräldrapenningen. Det finns 
anledning förmoda au föräldrarnas möjlighet au välja hur de vill använda 

ersättningstiden är begränsad och att användningen kan komma att styras av 
brister i kommunernas barnomsorg. 

Föräldraförsäkringen har f. n. i allt väsentligt en generell utformning. 
Någon bedömning från fall till fall förekommer knappast och besluten om 
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flirlildrapenning skall utgå eller inte lir i regel lätta att fatta. Det är en klar 

fördel i försäkringens uppbyggnad. 

Trots detta har ett par av de förslag utredningen nu lägger fram inslag av 

prövning av de enskilda fallen, vilket är en ny linje i föräldraförsäkringen. 

Skälen för att i fortsättningen bygga ut försäkringen selektivt är enligt 

utredningens mening starka. Det första skälet är att det under överskådlig 

framtid inte torde finnas statsfinansiellt utrymme för några stora kostnads

krävande generella reformer på föräldraförsäkringcns område. Det andra 

huvudskälet är att crsättningsreglerna byggts ut kraftigt de senaste åren vilket 

gör att försäkringen f. n. i betydande omfattning ger rätt till ekonomisk 

ersättning vid föräldraledighet. Utredningen har i det läget funnit att den 

fortsatta utbyggnaden av försäkringen bör inriktas på att tillgodose de grupper 

som har särskilda behov av stöd eller som i dag är missgynnade av reglernds 

utformning. 

UtredningensförslaK 

Havandeskapspenning 

De allra nesta arbeten kan utföras även under graviditetens slutskede i 

vissa fall efter smärre anpassningar av arbetsstället eller arbetsuppgifterna. 

Kvinnor som inte kan klara sitt vanliga arbete bör ha rätt till omplacering 

inom arbetsplatsen. I regel torde det finnas goda möjligheter att omplacera de 

gravida kvinnor som har behov härav till andra arbetsuppgifter. Först i sista 

hand-om omplacering inte är möjlig- bör ges rätt till särskild ledighet med 

ekonomisk ersättning. 
Utredningens förslag i det följande är utformat utifrån den förutsättningen 

att frågan om rätt till omplacering inom arbetsplatsen löses. 

Gravida kvinnor har nästan utan undantag kontakt med mödrahälsovår

den. Det är därför naturligt att låta mödrahälsovårdens personal delta i 

bedömningen av förändringar i kvinnans arbetsförmåga. Personalen bör 

redan vid kvinnans första besök på mödravårdscentralen informera sig om 

hennes arbetssituation och upplysa om de regler som finns beträffande 

omplacering på arbetsplatsen m. m. Vid behov bör också kontakt tas med 

kvinnans arbetsgivare och den lokala fackliga organisationen. 

I de fall omplacering inte kan ske utan kvinnan måste sluta förvärvsarbetet 

på grund av arbetets art är det rimligt att den allmänna försäkringen träder in 

och ersätter inkomstbortfallet utan att den tid någon av föräldrarna kan vara 

ledig med föräldrapenning för att vårda barnet efter förlossningen reduce

ras. 
Enligt nuvarande regler kan blivande mödrar utnyttja rätten till föräldra

penning 60 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Tid som 

utnyttjats före barnets födelse minskar den tid som kan användas efter 

förlossningen. 
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De nuvarande reglerna missgynnar kvinnor som har tungt arbete och 

(förför inte kan fortsätta arbeta till omedelbart före förlossningen. 

Utredningen föreslår en siirskild behovsprövad riilt till inkomstersättning 

när den blivande modern på grund av arbetets art inte kan förvärvsarbeta 

umkr havandeskapet. Förslaget innebär att den nuvarande föräldrapen

ningen under 180 dagar utvidgas med föräldrapenning i form av havande

skapspenning under högst 50 dagar. Denna kan utgå fr. o. m. sextionde dagen 

och Hingst till tionde dagen före elen beriiknade tidpunkten för förlossningen, 

om kvinnan inte har kunnat omplaceras på sin arbetsplats och hon till följd av 

arbetets art helt eller delvis inte kan förvärvsarbeta under havandeskapet. 

Utredningen föreslår att frågan om arbetets art förhindrar den blivande 

modern att förvärvsarbeta i vanlig ordning prövas av försäkringskassan. Före 

den bedömningen skall yttrande ha inhämtats från mödrahälsovården. 

Mödrahälsovårdens prövning av frågan bör ske i samråd med arbetsgivare 

och den berörda fackliga organisationen. En förutsättning för att kvinnan 

skall få frågan om havandeskapspenning behandlad är att en prövning har 

skett av hennes möjligheter till omplacering. Den nuvarande möjligheten att 

börja ta ut den ordinarie föräldrapenningen tidigast 60 dagar före den 

beräknade tidpunkten för förlossningen kvarstår. 

Föräldrapenning för vård av sjuka barn m. m. 

Föräldrar äger rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn om barnet 

inte fyllt tio år bl. a. när barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk. Från och 

med år 1977 har familjerna rätt till följande antal dagar per år: 

familjer med ett barn 12 dagar 

familjer med två barn 15 dagar 
familjer med tre eller ner barn 18 dagar 

föräldrar har f. n. inte rätt att uppbära föräldrapenning för tillfällig vård av 

barn som inte får vistas i sin normala tillsynsform på grund av att det bär på 

smitta utan att vara sjukt. 

I samband med epidemier av smittsamma sjukdomar på daghem och i 

skolor vållar detta uppenbara svårigheter. Med stöd av smittskyddslagen eller 

skolhälsovårdens respektive barnhälsovårdens eller förskoleläkares anvis

ningar kan även friska barn avstängas eller avrådas från vistelse på daghem

met, familjedaghemmet respektive skolan om smitta finns där eller 

hemmet. 

Utredningen föreslår att smitta som gör att förälder måste avstå från 

förvärvsarbete för att vårda barnet blir grund för rätt till föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn. 

Enligt utredningens mening täcker det nuvarande antalet dagar inom 

systemet med föräldrapenning för tillfällig vård av barn behovet av ledighet 

7 Riksdagen J'i78!79. I sam/. Nr 168 

i 
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hos del stora Oertalct harnfamiljer. I vissa fall, t. ex. då harnet eller barnen har 

en långvarig sjukdom eller då något harn iir särskilt inft:ktionskänsligt och 

diirför ofta sjukt, iir dock de nuvarande reglerna inte tillriickliga. 

Utredningen föreslår att reglerna för föräldrapenning för tillfällig vård av 

harn ändras så att ett större antal dagar för vård av sjukt harn kan beviljas i de 

fall då familjen förbrukat det ordinarie antalet dagar. Förslaget inneblir att 

familjer får rätt att vid barns sjukdom utnyttja ytterligare dagar. Rätten är 

begriinsad på så vis att barnet vid varje ersättningstillfålle skall ha varit sjukt i 

tre dagar (karensdagar) innan ytterligare föräldrapenning utgår. 

Den föreslagna föriildrapenningen är avsedd att kompensera inkomst bort

fall i samhand med att en förälder måste avstå från sitt ordinarie forvärvsar

bete för att ta vård om ett sjukt barn under en eller flera korta perioder inom 

ett år. Ersättningstiden begränsas till 60 dagar per familj och kalenderår. När 

erfarenhet vunnits av försiikringen bör denna avgränsning omprövas och 

övergången mellan föräldrapenning och vårdbidrag granskas. 

Administrativt får de nya reglerna delvis samma karaktär som de som 

gtiller vid egen sjukdom som varar längre än sex dagar. En sådan sjukskriv

ning f<irutsätter en bedömning i det enskilda fallet av medicinsk personal och 

försäkringskassa. Samma tidsgräns bör gälla i dessa fall dvs. intyg krävs 

fr. o. m. den sjunde dagen när familjen har tagit ut de 12, 15 resp. 18 dagar de 

nu har rätt till. 

Föriildrapenning för vård av sjukt barn bör liksom andra delar av föriildra

försäkringen berättiga till ledighet. Vidare bör föräldern trots att någon 

ersättning inte utgår ha rätt till ledighet under karensdagarna under förutsätt

ning att denna sjukledighet har anmälts till försäkringskassan. 

I löjning av vissa åldersgriinser 

Rätten till föräldraledighet för tillfällig vård av barn tar sikte på att ersätta 

en barntillsyn som faller bort. Enligt utredningens mening är det då naturligt 

att anknyta till den övre åldersgränsen för den kommunala barnomsorgen. 

Enligt lagen (1976:381) om barnomsorg omfattar fritidshemsverksamheten 

barn t. o. m. 12 års ålder. Samma åldersgräns bör enligt utredningens mening 

giilla också för föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Utredningen föreslår 

därför att åldersgränsen höjs så att föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

kan utgå till dess barnet fyller tretton år. Nuvarande åldersgräns är 10 år. 

Enligt gällande regler har föräldrar eller annan anhörig rätt till ersättning för 

resekostnader vid besök hos barn på sjukhus om barnet är under tio år. 

Ersättningen omfattar en resa per vecka och täcker kostnader som överstiger 

30 kr. per restillfålle. 

De barn som kan få besök med hjälp av dessa medel torde ofta vara 

allvarligt sjuka och vistas på sjukhus relativt långt från hemorten. 

Enligt utredningens mening bör också denna åldersgräns höjas. Ålders

gränsen for vård på barnklinik är i regel femton år. För kroniskt sjuka barn går 
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man ofta över den gränsen något. Mot denna bakgrund föreslår utredningen 

au r~illcn till ersiittning för resekostnader för besök hos sju kl barn på sjukhus 

skall gälla för barn som är under sexton år. 

Kostnader 

Kostnaderna för det första året efter ikrafttr1idandet kan sammanfattas på 

följande siitt. 

Höjning av åldersgräns 5 milj. kr. 

Föriildrapenning för långtidssjuka barn 10 milj. kr. 

Havandeskapspenning 20 milj. kr 

Summa 35 milj. kr. 

Kostnaderna stiger sedan med ca 10 milj. kr. vardera ett resp. två år efter 

ikraftträdandet. Det tredje året stiger kostnaderna med ytterligare ca 5 milj. 

kr. Därmed har hela reformen kommit i funktion. Kostnaderna i detta 

stadium uppgår till ca 60 milj. kr. Hiir skall dock framhållas att kostnadsbe

räkningarna är osäkra och bygger på antaganden om ett framtida utnyttjande 

av de nya förmånsreglerna som i dag inte går att beräkna. 

Utredningen föreslår att de föreslagna nya reglerna träder i kraft den 

januari 1980. 
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Bilaga 4 

Remissamrnanställning över familjestödsutredningens betänkande 
Föräldrafiirsäkring (SOU 1978:39) 

Svar har inkommit från följande rcmissinstanser: Socialstyrelsen, riksför

säkringsvcrket, statskontoret, riksrevisionsverket, statens avtalsverk, skol

Ö\'erstyrclsen (SÖ), arbetarskyddsstyrelsen, arhetsmarknadsstyrelsen, om

sorgskommittcn, harnomsorgsgruppen, socialpolitiska samordningsutrcd

ningen, Landsorganisationen (LO), Tjiinstem1innens centralorganisation 

ffCO), Centralorganisationen SACO/SR, Svenska arbetsgivareförcningen 

(SAF), Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Lantbrukarnas 

riksförbund (LRF), Försäkringskasseförbundet, landstingen i Stockholms, 

Uppsala, Värmlands och Västerbottens län. 

Diirutöver har synpunkter på utredningsförslaget inkommit från SHSTF:s 

rikssektion för barnsjuksköterskor, Sveriges kristna socialdemokraters 

förbund. Riksförbundet mot allergi, Svenska diabetesförbundet, statens 

handikappråd, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 

vuxna, Föreningen för psykotiska barn, Handikappförbundens eentralkom

mitte (HC:Kl samt Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. 

Allmänna synpunkter 

Det övervägande Oertalct rcmissinstanser är positiva till de principiella 

tankegångar utredningen framför. Beträffande de olika förslagen till 

konstruktioner finns delvis skilda åsikter. På en del punkter avstyrks 

utredningens förslag av vissa remissinstanser. I andra frågor vill vissa 

remissinstanser ha mera långtgående förslag än utredningens. 

Flera remissinstanser konstaterar att föräldraförsäkringen blivit alltmera 

komplicerad och svåröverskådlig. Några av dem anser därför att utred

ningens förslag bör bli föremål för ytterligare prövning innan de genomförs. 

Andra tillstyrker utredningens förslag men understryker samtidigt behovet 

av förenklingar inom försäkringen. 

Riksförsäkrings1•erke1 anför att föräldraförsäkringen redan i dag anses vara 

en av de svåraste delarna av den allmänna försäkringen att administrera och 

informera om. De förslag utredningen lagt fram är huvudsakligen av selektiv 

natur och komplicerar föräldraförsäkringen ytterligare. Detta medför ökade 

problem inte minst i informationshänseende. Risken att de försäkrade inte 

kan utnyttja försäkringen på bästa sätt ökar därigenom ytterligare. Även i 

övrigt kommer att krävas stora insatser på det administrativa planet. Verket 

anser att de förslag utredningen lagt fram behöver övervägas ytterligare. 

Detta hör inte ske isolerat utan i samband med en systematisk genomgång av 

hela föräldraförsäkringen som - efter de senaste genomförda förändringarna 
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redan iir svår att hantera både för dem som har att administrera frirsiikringcn 
och för de försiikrade. Vid översynen bör stor vikt liiggas vid att förenkla och 
mrenhetliga systemet. 

Socialpolitiska sa1110rd11i11gs111retl11i11gl'11 konstaterar alt for~ildraforsiik

ri ngens regler genom bl. a. åtskilliga specialvillkor har blivit svåröverskådliga 
och svårtilliimpade för både enskilda och myndigheter. Utredningen säger sig 

kunna ha förståelse för de framlagda förslagen. Oe leder emellertid ofta inte 
till iikad samordning och gör inte heller försäkringen mer lättillämpad. 
Tviirtom införs nya specialvillkor som ger upphov till tillLimpningssvårig

heter och får den enskilde svårförklarliga effekter. Detta giiller både 
föriildrapenningen och den föreslagna havandeskapspenningen. 

Utredningen ifrågasätter om inte en förnyad översyn av föräldraförsiik
ringen behöver göras med syfte att minska dess komplikationsgrad. Ett 
sådant resultat kan nås bl. a. genom att en ökad enhetlighet beträffande 
materiella villkor eftersträvas i förhållande till närliggande försäkringar, t. ex. 
sjuk penningfårsiik ringen. 

SA/- framhåller att föräldraförsäkringen är synnerligen komplicerad och 
svår att överblicka. Detta gäller siirskilt efter införandet av den särskilda 
föräldrapenningen fr. o. m. ingången av 1978. Föreningens kontakter med 
företagen visar entydigt att dessa har små möjligheter att överblicka sina 
skyldigheter gentemot de anställda vad gäller ledighet i samband med 
utnyttjande av föriildraförsäkringen. På motsvarande sätt har de anställda 
stora svårigheter att överblicka sina möjligheter att utnyttja försäkringen. 
Föreningen päpckar vidare att regeringen nyligen tillsatt en utredning med 
uppgift att se över sjukpenningförsäkringen. Denna utredning skall se över 
regler inom sjukpenningsystemet som har betydelse även för foräldrafårsäk
ringen. 

LO konstaterar att den nuvarande foräldraförsäkringen byggts ut succes
sivt. Den har bl. a. diirigenom blivit till vissa delar svåröverskådlig. Famil
jestödsutredningcns nu framlagda förslag kommer sannolikt att ytterligare 
fl.irsvåra för alla parter - personal på försäkringskassorna, förtroendevalda, 
föräldrar - att tillämpa och förstå de olika bestämmelserna. LO, som 
tillstyrker att de nu framlagda förslagen genomfors, anser samtidigt att man i 
det fortsatta reformarbetet bör göra en allmän översyn av föräldraforsäk
ringcn i syfte att göra den enklare och mera lättöverskådlig. 

Försäkri11gskam:/"iirb11nde1 tillstyrker utredningens förslag. Därutöver anför 
man att försäkringens regler är komplicerade bl. a. på grund av att försäk
ringen är avsedd att täcka flera behov och att föräldrarna inom vida gränser 
skall ha möjlighet att själva välja hur de vill utnyttja försäkringen. 
Familjestödsutredningens förslag innebär att en del kvarvarande orättvisor 
rättas till. Men det medför också en ännu mer komplicerad handläggning för 
kassorna. Föräldraförsäkringen har för varje påbyggnad blivit allt mer 
tillkrånglad och ställt allt större krav på både kassapersonal och föräldrar. 

Förbundet anser nu att tiden är mogen för en genomgripande översyn av 
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lagstiftningen både i syfte att få en försäkring som allmänheten lättare förstår 

och för att minska de administrativa kostnaderna. 

Ha\'andeskapspl!nning 

Förslaget till havandeskapspenning tillstyrks av socialstyrelsen, statens 

avtalsverk, arbetsmarknadsstyrelsen, barnomsorgsgruppen, LO, TCO, 

Centralorganisationen SACO/SR. Svenska kommunförbundet, Landstings

förbundet, LRF, Försäkringskasseförbundet, landstinget i Stockholms län, 

landstinget i Uppsala län och landstinget i Värmlands län. 

Socialstyre/sen menar att förslaget om en ny ersättningsform för arbets

oförmåga under graviditet enligt socialstyrelsens uppfattning är befogat trots 

den olägenhet det innebär med ytterligare bestämmelser utöver föräldrapen

ningen. Erfarenheter från mödrahälsovården styrker att det föreligger 

oklarheter och växlande praxis vid bedömning av arbetsförmågan under 

graviditet. 

Arbetsmarknadsstyrelsen menar att förslaget om havandeskapspenning är 

desto mer motiverat eftersom man måste räkna med att omplaceringsmöj

lighcterna och förutsättningarna att anpassa arbetet till individuella behov 

ofta är begränsade, framförallt inom de många små företagen. Det måste 

därför anses vara en rättviseåtgärd att denna grupp av mödrar kompenseras 

ekonomiskt när de på grund av arbetets anordnande inte kan fullgöra sina 

arbetsuppgifter. 

Enligt LO finns det en uppenbar risk att viktiga reformer inte når dem som 

bäst behöver förbättringar. Undersökningar visar att de nuvarande reglerna 

missgynnar mödrar med fysiskt krävande yrken såsom ekonomipersonal, 

hemsamarit, restaurangpersonal, sjukvårdsbiträde, städare och undersköter

ska. Grupper som finns inom LO-kollektivet. Mödrar inom dessa yrken 

utnyttjar föräldraförsäkringen minst en månad före förlossningsdagen i 

betydligt större utsträckning än mödrar med fysiskt lätta yrken, t. ex. 

kontors- och administrativt arbete, forskare, psykolog, arkitekt, programme

rare, etc. Antalet blivande mödrar som är sjukskrivna minst en månad före 

förlossningen är också betydligt större i grupper med fysiskt krävande yrken. 

LO anser därför i likhet med utredningen det angeläget med en förändring av 

reglerna för föräldrapenning under graviditeten. 

TCO anser att utredningen tar upp en principiellt viktig fråga och delar den 

framförda uppfattningen att kvinnor som på grund av sin långt framskridna 

graviditet inte kan fortsätta sitt arbete skall ha rätt till en inkomstersättning 

under denna tid. 

LRF ställer sig positivt till förslaget. Det finns menar man utan tvekan ett 

starkt behov av ersättning för inkomstbortfall under denna period för kvinnor 

som arbetar i fysiskt tunga yrken. De nuvarande reglerna medför att kvinnor 

med denna typ av yrken tvingas utnyttja föräldrapenningen under havan

deskapstiden, vilket innebär att ersättningstiden efter förlossningen blir 
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förkortad. Utredningen har nämn! !Ung industri, transport, sjukvård, hotell 
och restaurang och hranscher diir det förekommer tunga lyft eller krav på 
fysiskt svåra rörelser som kan motivera riitt till havandeskapspenning. Till 
denna lista kan Higgas lanthruk. I den överviigande delen av lan1brukarfa
111iljerna deltar kvinnorna i lantbruksarhetet och hland lantbrukarfamiljer i de 
aktuella åldrarna redovisar hustrun i flertalet fall egen inkomst från 

lantbruket. 
Rik.~/iir.1äkri11gsl'Nkc1 konstaterar att familjer där kvinnan på grund av 

<1rbetets art måste utnyltja föriildraförsiikringen redan under graviditeten inte 
tfärigenom bör få möjligheterna till samvaro med barnet beskurna. Enligt 
verkets mening bör dock inte en fjärde form av föräldrapenning införas. Hur 
den särskilda rättigheten hör inordnas i föriildrapenningsystemet bör utredas 
ytterligare. Verket anser dock all behovet av all åtgiirder vidtas för denna 
kategori kvinnor iir så klart att en provisorisk lösning bör sökas i avvaktan på 

det slutliga ställningstagandet. 
S1a1sko111orc1 ifrågasälter inte behovet av gravida kvinnors rätt till inkomst

ersättning då de på grund av arbetets art inte kan förvärvsarbeta under 
havandes kapet. 

Utredningens förslag till en ny ersällningsform. havandeskapspenning, 
innebär att regelverket kring föräldraförsäkringen ytterligare kompliceras och 
alt administrationens omfattning ökar. Enligt statskontorets mening bör det 
inte vara något hinder att försäkringstekniskt jämställa förvärvsoförmåga 
pga. graviditet med sjukdom i sjukförsäkringen. Att tillskapa en ersättnings
form inom föräldraförsäkringen som innebär att man måste göra en 
gränsdragning mellan å ena sidan graviditetsförlopp där graviditeten i sig 
medför förvärvsoformåga, och å andra sidan graviditeter där arbetets art 
omöjliggör fortsatt arbete synes inte vara praktiskt. Enligt statskontorets 
uppfattning bör inkomstbortfallet i detta fall täckas av sjukförsäkringen. Den 
varierande praxis som råder för sjukskrivning under graviditet bör åtgärdas 
genom anvisningar. 

Liknande synpunkter framförs av riksffvisionsverkel. 

Omplacering 

Arberarskyddsslyre/sen konstaterar att man i Sverige har eftersträvat att 
undvika diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden bl. a. genom att 
undvika generella särregler för kvinnor i arbetslivet, eller generella regler för 
kvinnor i barnafödande åldrar. Ett problem i sammanhanget är att den ur 
fosterskadesynpunkt känsligaste tiden ligger så tidigt att graviditeten sällan 
har hunnit fastställas. 

I samråd med företrädare för arbetsmarknadens parter och jämställdhcts
kommitten har styrelsen därför stannat för att tills vidare inte utfärda några 
generella regler för kvinnor i barnafödande åldrar i arbetslivet. Däremot skall 
informationen ökas om arbetsuppgifter som kan vara olämpliga för gravida 
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kvinnor. Likaså kommer de ev. särskilda risker som kan föreligga för kvinnor 

och foster i vissa arbetsmiljöer att framhållas i styrelsens fortlöpande 

författningsarbete beträffande olika arbetsmiljörisker. Några speciella före

skrifter från styrelsen beträffande omplacering vid havandeskap är dlircmot 

inte att vänta. 

LO framhåller att en förutsättning för utredningens bedömning att kvinnor 

har möjlighet till omplacering nlir graviditeten medför hinder att utföra 

normalt arbete, är au arbetarskyddsstyrelsen utfärdar anvisningar som klart 

anger rätt till omplacering i samband med havandeskap. LO anser att 

arbetarskyddsstyrelsen skyndsamt måste utfärda sådana anvisningar. 

landstinget i Sruckholms län framhåller att inom landstingets vårdområden 

utgörs personalen till ca 85 '!., av kvinnor. de nesta i fertil ålder. Inom 

sjukvårdens tunga sektorer såsom långvård, medicin, ortoped och neurolog 

samt centralkök, ges inte stora möjligheter att göra omplaceringar till llittare 

arbeten. I enstaka fall anställs extra personal, som "går dubbelt" med den 

gravida och tar hand om de tyngre arbetsmomenten, men ekonomiska 

möjligheter saknas att "dubblera" för alla gravida kvinnor. De nesta blir 

därför sjukskrivna på halvtid eller heltid under de sista veckorna, om de inte 

orkar med sitt arbete, eller begär att få övergå till deltidsarbete. Inom 

landstingssektorn torde man få rlikna med att de nya förmånerna kommer att 

tagas i anspråk i stor utstrlickning. 

Enligt landstingets erfarenhet bör vidare viss försiktighet iakttas när det 

gliller att omplacera kvinnor under havandeskapstiden. Kvinnan är då ofta 

"känslig" för miljöförlindringar och söker man pressa henne att byta 

arbetsuppgifter kan detta många gånger få negativa psykologiska konsekven

ser. Landstinget anser därför att man inte kategoriskt skall kräva, att alla 

omplaceringsmöjligheter skall utnyttjas innan förslikringsersättning utgår. 

Det är riktigt, som föreslås i betänkandet, att kvinnan skall ha rätt att bli 

omplacerad om hon önskar och det finns möjlighet därtill. Hon bör dock inte 

tvingas att underkasta sig en förändring av sina arbetsuppgifter. Utred

ningens förslag på den punkten bör modifieras. 

Flertalet remissinstanser lämnar utredningens förslag att den nya 

förmånen skall kallas havandeskapspenning utan erinran. Förslaget tillstyrks 

uttryckligen av arbetsmarknadsstyrelsen och SACO!SR. Några remissin

stanser är av annan mening. Rik!!fiirsäkrings1•erket anser att den nya rätten bör 

komma till stånd inom det nuvarande systemets ram. Sratskontorer och 

riksrevisions11erket menar att det bör prövas om inte frågan kan lösas inom 

sjukförsäkringen. 

Utredningens förslag, att rätten till havandeskapspenning skall prövas av 

försäkringskassan efter det att frågan om omplacering behandlats och efter 

hörande av personal från mödrahlilsovården lämnas utan erinran av flertalet 

remissinstanser. Förslaget tillstyrks uttryckligen av socialstyre/sen, rik!i/Örsäk

ringsverker och LO. Även statens avtalsverk delar denna mening dock med 

inskränkningen att intyget från mödrahälsovården bör lämnas av läkare. 
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Riksförsäkringsverket anser att sådant intyg tH:kså kan Wmnas av foretags
hälsovården. Verket ifrågaslitter vidare om inte någon form av lekmanna
medverkan bör införas vid beslut om havandeskapspenning. 

Socia/sryrelsen anser det angeliigct att de formella bcstiimmelserna om den 
nya ersättningsformen inte försvårar eller fördröjer möjligheten att utnyttja 
den. Kvinnan måste vid den första kontakten med mödrahälsovården 
informeras om sina rättigheter enligt arbetsmiljölagen, så att hon i god tid kan 
ta kontakt med arbetsgivare och lokal facklig organisation för eventuell 
omflyttning. Ansökan om ersliltning bör förenklas och beslutet hör enligt 
socialstyrelsens uppfattning kunna fattas av försäkringskassan enbart på 
grundval av kvinnans egna uppgifter m:h ett intyg utfärdat av mödravårds
centralens personal. Ytterligare intyg från arbetsgivaren är däremot inte 
nödvändig . 

. 4 rbersmarkn(u/.\"sryrelsen framhåller att del för s1yrelsen förefaller som om 
de i betänkandet föreslagna formerna för behovsprövning är alltför byråkra
tiska och sannolikt kan komma att motverka anviindningen av försäk
ringen. 

Liknande synpunkter fram förs av bamo111sorgsgru11pc11. 

TCO stödjer det framlagda förslaget om att man inte skall kunna gå förbi 
den fackliga organisationen vare sig vid rätten till omplacering eller vid 
kvinnans behov av att avstå från förvärvsarbete. Vid eventuella tvister anser 
TCO att den fackliga organisationen skall ha tolkningsföreträde. Utred
ningens förslag om beslut om ersättning kan synas omsUindligt och TCO vill 
understryka vikten av att denna typ av ärenden görs så enkla som 

möjligt. 
Även LO och Uppsala läns landsting framhåller vikten av de fackliga 

organisationernas medverkan. 
Srockhulms läns tandsring ställer sig tveksamt till formerna för intygets 

utfärdande. Enligt medbestämmandelagen är arbetsgivaren skyldig att 
förhandla med den arbetstagarorganisation den anstiillde tillhör innan han 
beslutar om viktigare föriindring av arbets- eller anstiillningsförhållandena för 
arbetstagaren. Ett ställningstagande i omplaceringsfrågan torde inte kunna 
ske utan att en sådan förhandling ägt rum. Längre gående inflytande för 
arbetstagarorganisationen förutsätter enligt medbestämmandelagen all 
frågan regleras i kollektivavtal. Enligt landstingets uppfattning bör personal

inflytandet vad gäller den föreslagna utbyggnaden av föräldraförsäkringen 
knyta an till medbestämmandelagens regel system. Det bör således ankomma 
på arbetsgivaren att utfärda intyget sedan föreskriven förhandling ägt rum. 
såvida inte annat överenskommits i kollektivavtal. 

Arbetsmarknadssryrdsen tar upp frågan om hur lång tidsperiod havande
skapspenningen skall kunna omfatta. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att 
någon begriinsning till den 60:e dagen före den beräknade nedkomsten inte 
görs. 

Fiirsäkringskasse.förbundcr ifrågasätter om inte också psykiska problem bör 
kunna utgöra skäl för att utge havandeskapspenning. 
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Föräldrapenning för vård av långtidssjuka barn 

förslaget att långtidssjuka barns föriildrar skall få en längre gående rätt till 

föriildrapenning fcir tillfällig vård av barn tillstyrks i print:ip av socialstyre/sen. 

arhetsmarknadsstyrelsen. barnomsorgsgruppen, omsorgskommittcn. LO, TCO. 

SACO!SR. Svenska komm1111förbundet, LRF. Försäkringskassejikbundet, 

landstingen i S1ockholms län. Uppsala län och Värmlands län. 

Riksn'1'isionsverke1 delar utredningens uppfattning att ett slopande av 

dagantalsgränsen eller generell ökning av antalet dagar sannolikt medför ett 

högre genomsnittligt utnyttjande och därmed högre kostnader. 

En karensregel enligt utredningens förslag kan diirvid ha en viss betydelse i 

begriinsningshänseende, kanske främst när det gäller ett mindre starkt 

motiverat utnyttjande. 

Samtidigt kan det emellertid enligt verket förefalla egendomligt med en 

begriinsning i förmånen för den grupp som har det största behovet av stöd, 

niimligen familjer med ett långvarigt eller ofta sjukt barn. Den föreslagna 

karensregeln medför även orättvisa i den bemärkelsen att den missgynnar 

familjer med ett ofta men kortvarigt sjukt barn i förhållande till familjer där 

barnet har få men långa sjukdomsperioder. 

Den s. k. fridagsregeln inom sjukförsäkringen skall prövas av sjukpenning

utredningen. Starka skäl talar enligt riksrevisionsverkets mening för att 

föräldra försäkringens karensregler i möjligaste mån samordnas med motsva

rande bestämmelser i sjukförsäkringen. I avvaktan härpå bör den av 

utredningen föreslagna karensregeln inte införas. 

Även s1atskontoret anser i detta sammanhang att föräldraförsäkringen bör 
samordnas med de förslag som den nya utredningen om sjukförsäkringen 

kan komma att lägga. Kontoret tillstyrker i princip utredningens förslag. 

För långti<.lssjuka barn och barn med regelbundet återkommande sjuk

domsperioder kan enligt rilqförsäkringsverkets mening finnas behov av en 

utvidgning av rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Verket 

anser dock inte att den föreslagna konstruktionen är tillfredsställande. Den 

föreslagna ordningen med tre karensdagar torde vara svår att motivera och 

skulle kunna upplevas som orättvis och godtycklig. 

De föreslagna reglerna skulle enligt riksförsäkringsverkets mening 

avsevärd mån komplicera föräldraförsäkringen. De nuvarande bestämmel

serna om föräldrapenning för tillfällig vård av barn trädde i kraft så sent som 

1977-01-0 I. Mot denna bakgrund och vad i övrigt anförts om förslaget i denna 

del anser verket att även denna fråga bör ytterligare övervägas i samband med 

den fortsatta översyn av föräldraförsäkringen som verket förordat. 

SAF menar att om något av de delförslag som familjestödsutredningen 

framlagt skall prioriteras, bör det vara förslaget att föräldrar med långtidssjukt 

barn får rätt till föräldrapenning under ett ytterligare antal dagar per år. 

Utredningen har redovisat vissa alternativa konstruktioner av den utökade 

rätten. Utredningen tar själv ställning för att ner föräldrapenningdagar skall 

i 
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kunna utgå oavsett arten av barnens sjukdom men med en karensperiod 

på tre dagar. Utredningens förslag lämnas utan erinran av nertalct 

remissinstanscr. Det stöds uttryckligen av Sl'cnska kommunfbrbundct. Soci

alstyre/sen, LO, SA CO ISR och Försäkringskasse.fiirb1111dct säger sig dela 

utredningens mening beträffande konstruktionen frånsett att man inte är 

beredda att acceptera några karensdagar. 

LO delar inte utredningens uppfattning när det giiller införandet av tre 

karensdagar. Det måste enligt LO dels försvåra administrationen och dels 

försvåra för föräldrar att känna till de redan nu krångliga reglerna i 

föräldraförsäkringen. LO anser det fullt tillriickligt med läkarintyg från sjunde 

sjukdomsdagen. 

TCO ansluter sig till alternativet att en förliingd föräldrapenning skall 

kunna utgå vid särskilda mera allvarliga sjukdomar. Bamomsorgsgruppen 

anser att den nuvarande dagantalsgränsen bör slopas och föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn utgå på samma sätt som sjukpenning vid egen 

sjukdom. 

Rikf!/Orsäkringsverket påpekar att förslaget innebär att förälder måste 

anmäla varje barn som blir sjukt även om redan ett barn är sjukt. Denna 

anmälningsskyldighet torde bli svår att få att fungera. 

TCO tar upp frågan om föräldrapenning för besök i samhällets barnomsorg 

och framhåller att denna rätt bör ligga utanför kvoten för vård av sjukt barn. 

Annars menar man föreligger det risk för att föräldrar till barn som ofta är 

sjuka inte anser sig "ha råd" att utnyttja denna rättighet att besöka sitt barn i 

daghemmet eller hos dagbarnvårdaren. 

Socialstyre/sen framhåller att det finns familjer för vilka inte heller de 

föreslagna sextio dagarna är tillräckliga. Socialstyrelsen ställer sig dock 

tveksam till utredningens förslag om en utvidgning av r'åtten till vårdbidrag 

för att lösa detta problem. Socialstyrelsen anser att man bör vänta med ett 

ställningstagande i denna fråga till dess att den av utredningen föreslagna 

prövningen gjorts av vårdbidragets konstruktion och förhållande till föräl

drapenningen. Socialstyrelsen anser vidare att man bör pröva om inte 

föräldraförsäkringen snarare än vårdbidraget bör byggas ut ytterligare för att 

kompensera de föräldrar som har behov av ledighet utöver de föreslagna 60 

dagarna. I dessa fall kan eventuellt en behovsprövning liknande den som 

föreslås i utredningens alternativ 2 vara relevant. Det bör påpekas att 

handikappade barn - framför allt rörelsehindrade och psykiskt utvecklings

störda - ofta har en betydligt större sjuklighet än icke handikappade och 

därför bör inräknas i den grupp som kan komma i fråga för en ytterligare 

utbyggd föräldraförsäkring för tillfällig vård av barn (långtidssjuka barn). 

Förslaget att höja åldersgränsen för föräldrapenning för 

t i 11 fä 11 i g v å r d av barn till tretton år tillstyrks av socialstyre/sen. statens 

avtal5verk. arbetsmarknadsstyrelsen, bamomsorg~gruppen. LO. TCO. SACOI 

SR, Svenska kommun.förbundet, landstingfi/Orbundet, LRF. Försäkringskasse

förbundet, landstingen i Uppsala län och Värmlands län. 
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!W:!!forsäkringsvl!rket anser att frågan om höjning av vissa åldcrsgriinscr bör 

prövas vid en fortsatt översyn av föräldraförsiikringen. 

Statens avtals1·erk ifrågasätter om den högre åldersgriinsen bör gälla iiven i 

fråga om barn som inte är sjukt. Ett barn i åldern 10-12 år som inte iir sjukt 

tillbringar större delen av dagen i skolan och behovet av tillsyn begriinsas 

därför till dagens senare del. Barnet omfattas dessutom - som utredningen 

framhåller - av kommunernas fritidsverksamhet. I vart fall torde en förälder 

inte behöva avstå från förvärvsarbete under hela dagen for att ha tillsyn över 

barnet. 

Omsorgskommirren menar att utredningens förslag inte är tillfyllest för 

föräldrar till utvecklingsstörda och psykotiska barn. 

Utredningens förslag om en höjning av å Ide rsgrä n sen förrätt t i 11 

ersättning för resekostnader vid besök hos sjukt barn på 

sjukhus till 16 år tillstyrks av socials(rrelsen, barnomsorgsgruppen. LO, 

Svenska kommur!/Orbundet, La11dsti11g~(örb1111de1, LRF, forsäkringskass('.for

hundet och landstinget i Uppsala län. 

Socialstyre/sen konstaterar all psykiska skador hos barn i samband med 

sjukhusvård är en realitet. Bakgrunden till dessa skador är mångfasetterad. 

Det är väl känt att en god föräldrakontakt under sjukhusvistelsen är den bästa 

förebyggande åtgärden. Utredningens förslag är därför motiverat. 

Barnomsorgsgruppen framhåller att enligt gruppens mening är dock i dag 

ersättningens storlek och antalet resor otillfredsställande. Det iir hävdar 

utredningen mycket angeläget att föräldrar så ofta som möjligt deltar i vården 

av barn på sjukhus. Med tanke på detta är en dag per vecka en mycket 
begränsad insats. Barnomsorgsgruppen föreslår att ersättningen skall gälla 

obegränsat antal resor och att ersättningsgriinsen sätts till 8 kr. dvs. samma 

nivå som gäller sjukresor. Vidare bör samtliga familjemedlemmar dvs. 

föräldrar och syskon fä rätt till reseersättning. 

Utredningens förslag och synpunkter på föräldrabegreppet får 

instämmande från socialstyre/sen. 

Familjestödsutredningen föreslår att rätten till föriildrapenning knyts till 

den rättsliga vårdnaden av barnet och inte som hittills till den faktiska. 

Genom ett sådant förfarande anser utredningen att reglerna skulle bli enklare 

att tillämpa. 

Rik~/Orsäkringsverket delar inte utredningens uppfattning på denna punkt. 

För rc.iräldrar där familjen består av flera barn och där den rättsliga vårdnaden 

för något eller några av barnen är delad med en förälder i en annan familj blir 

det enligt verket omöjligt att i förväg veta hur många ersättningsdagar man 

har att disponera. Antalet dagar är också beroende av vilket barn man faktiskt 

vårdar. För försäkringskassans del innebär förslaget att alla barn och familjer 

måste registreras såväl vad gäller vem som har den rättsliga vårdnaden av 

barnen som hur familjerna är sammansatta vad avser barn, föräldrar och 

vårdnadsförhållanden. Det är både i teorin och praktiken omöjligt att 

fastställa antal ersättningsdagar i de fall då en vårdnadshavare förekommer i 
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flera familjebildningar. 

Riksförsäkringsverket finner således utredningens förslag omöjligt att 

genomföra i denna del, såvida inte ändrade regler i övrigt införs. Om en regel 

infördes som innebär att riitt till föriildrapcnning för tillfällig vård av barn 

skulle giilla ett visst antal dagar per barn oberoende av antalet barn. skulle det 

emellertid bli möjligt att beriikna antalet dagar med rätt till föräldrapenning. 

På så siitt skulle man kunna anpassa föriildraförsiikringen flir tillfällig vård av 

barn till det ADB-system som byggts upp för administrationen av särskild 

föriildrapcnning. Med en sådan lösning skulle utbetalda dagar lagras per barn 

liksom nu sker beträffande särskild föriildrapenning. Även detta system 

skulle dock bli administrativt mycket betungande. 

Mot bakgrund av de nu redovisade svårigheterna som är förknippade med 

det framlagda förslaget bör frågan övervägas ytterligare. 

Socialpolitiska samorclningsurredningen framhåller att förslaget kan medföra 

datatekniska komplikationer. Vidare kan komplicerade familjeförhållanden 

försvåra tillämpningen. En viss oenhetlighet blir dessutom bestående på 

socialförsiikringsområdet beträffande vårdnadsbegreppets innehåll. På 

området förekommer t. ex. uttryck som vårdnad om barn, vård av barn, 

vårdnaden om och stadigvarande sammanboende med barn samt att ha 

barnet i sin vård. En ytterligare översyn bör därför enligt utredningens 

mening göras på detta område. 

Rik.~försäkringsverker tar upp utredningens förslag att ändra avräkningsreg

lerna för föräldrapenning vid barns födelse. Förslaget innebär att halv 

föräldrapenning skall avräknas som halv föräldrapenning och inte som nu 

som hel föräldrapenning. 

Verket tillstyrker förslaget. Man vill dock peka på att föräldrarna inte helt 

kan utnyttja möjligheten till halv föräldrapenning under 360 dagar (180 hela 

ersättningsdagar) eftersom ersättningen endast fårtas ut fram till tvåhundra

sjuttionde dagen efter barnets födelse. 

I betänkandet framläggs vidare ett förslag till precisering av begreppet 

vård av barn. 

Statens avtalsverk vill understryka det som utredningen har anfört 

beträffande behovet av infonnation om innebörden av begreppet vård av barn 

när det gäller föräldrapenning vid barns födelse. Verket kan vitsorda att det 

väcker irritation både hos myndigheter och anställda när en förälder kan vara 

hemma och uppbära egen föräldrapenning trots att den andra föräldern 

samtidigt är hemma t. ex. på grund av att han eller hon är lärare med ferier. 

Om det inte kan krävas att den sistnämnda föräldern styrker sig vara 

förhindrad att vårda barnet - vilket inte vore omotiverat m. h. t. att det här 

kan gälla rätt till föräldrapenning under en lång tidsperiod - bör villkoret om 

vård av barnet på olika sätt inskärpas hos försäkringstagarna. 

I likhet med utredningen anser socialstyre/sen att begreppet "vård av barn" 

bör ges en klarare definition. Genom en sådan definition bör det enligt 

socialstyrelsen framgå klarare än vad som hittills varit fallet att rätten till 
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föräldrapenning för tillfällig vård av barn - den nuvarande såväl som den 

föreslagna utbyggda - också g~iller för föriildrar som har sina barn på 

sjukhus. 

Familjestödsutredningen har i betänkandet funnit behov av ytterligare 

information om försäkringen. I utredningens synpunkter på 

informationen instiimmer LO. SACOISR och landstingen i Stockholms län. 

Uppsala län och Västerhollens län. 

LO delar utredningens uppfattning att det måste till en bred information 

kring föriildraförsiikringen och föreslår tillsättandet av en arbetsgrupp som 

skall lägga upp informationsverksamheten. 

SACOI SR anser att det är mycket angeläget alt informationen ges till 

arbetsgivare och fackliga förtroendemän, inte minst i syfte att underlätta 

fädernas utnyttjande av försäkringen. 

LRF framhåller att man under särskilt de senaste åren gjort betydande 

ansträngningar för att informera medlemmarna i sociala frågor. Erfarenhe

terna från denna verksamhet visar att det finns ett stort behov av information 

som är särskilt avpassad efter lantbrukargruppens förhållanden. Det måste 

därför bedömas som angeläget att samverkan sker mellan försäkringskas

sorna och organisationerna på detta område. 

Uppsala läns landsting informerar om att landstingets jämställdhetskom

mitte uppmärksammat frågan i sitt arbete. På kommittens förslag kommer 

sålunda personal vid mödra- och barnhälsovården, både vid de regelbundet 

återkommande fortbildningsdagarna och genom andra insatser, ges 

möjlighet att diskutera könsrollsfrågor och föräldraansvar i vid bemärkelse 

med syftet att föräldrarna skall dela ansvaret för barnen. Vidare kommer 

särskilda insatser att vidtas så att personal inom mödra- och barnhälsovården 

kan ge en bra information om gällande regler för föräldraförsäkringen. 

Eftersom den berörda personalen kommer att ta ett huvudansvar för den 

kommande föräldrautbildningen ser utskottet de föreslagna fortbildningsåt

giirderna som en förberedelse för de nya uppgifterna. 

Förslaget om en sänkning av den lägsta tiden för vår cl bi d r ag tillstyrks 

av riksjiirsäkringsl'erket. Svenska kommunförbundet och Försäkringskasseför

·h1111dc1. Förslaget att vårdbidraget skall kunna tidsbegränsas tillstyrks av 

Svenska kommunförbundet. Riksförslikringsverket anser däremot inte att 

någon tidsbegränsning behövs. Vårdbidraget kan och skall redan enligt 

nuvarande regler omprövas när skäl föreligger därtill framhåller verket. 

I betänkandet har familjestödsutredningen konstaterat att man i huvudsak 

funnit att frågan om vårdbidragets konstruktion legat utanfor utredningens 

område. Utredningen anser dock att bl. a. utbyggnaden av föräldraförsäk

ringen gör att en översyn av vårdbidraget aktualiseras. Utredningens åsikt 

understryks av bl. a. socials~1·rclscn. riks/orsäkringsl'crkc1, socialpoli1iska 

samord11i11gsu1red11ingt'n. 0111sorgskommi11e11. Sl'cnska diabete!i/orbundet. s1a

1e11s handikappråd. Riksförbw1de1 .för i11vecklingss1örda barn. llngdomar och 

vuxna. f/CK och Rik.~/örbundet .fiir rörelsehindrade barn och ungdomar. 
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