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Till statsrådet chefen föroch

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 19 november 1992 statsrådet och chefen för
Arbetsmarknadsdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

ledighetslagstiftningen.göra översynatt en av
Med stöd detta bemyndigande förordnade departementschefen denav

11 januari 1993 justitiekanslern Johan Hirschfeldt särskild utredare.att vara
From. dag förordnades sakkunnig byråchefen Håkan Lavénsamma som

revisionsdirektören Britt Bergendahl, Riksrevisionsverket,samt expertersom
språkexperten Stina Malmberg, Justitiedepartementet, departementssekretera-

Katarina Sjölander, Arbetsmarknadsdepartementet, departementssekrete-ren
Kerstin Stridsberg, Socialdepartementet, departementssekreterarenraren

Barbro Wickberg, Utbildningsdepartementet och hovrättsassessom Inga
Åkerlund, Arbetsmarknadsdepartementet. Fr.o.m. den 22 februari 1993

Katarina Sjölander departementssekreterarenersattes Anders Jeppson,av
Arbetsmarknadsdepartementet. Till sekreterare förordnades den januarill
1993 hovrättsassessorn Karin Renman. Genom beslut den 23 november 1993
utsågs ñLmag. Sara Hector fr.o.m. den december1 1993 biträdandeatt vara
sekreterare. Utredningen har assisterats Karin Lancer.av

Utredningen har bedrivits under Utredningen ledighetslagstift-namnet om
ningen ULL.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Ledighetslagstiftningen -
SOUöversyn 1994:41. Uppdraget därmedär slutfört.en

iStockholm 1994mars

Johan Hirschfeldt

Karin Renman

Sara Hector
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Sammanfattning

Kort översikt

I betänkandet redovisas resultatet vår utredning ledighetslagstiftning-av om
Utredningsarbetet främsthar tagit sikte på studieledighetslagen och för-en.

äldraledighetslagen även lagstiftning på ledighetsomrâdet harmen annan
behandlats. Vi har också gjort översyn reglerna semesterlönegrun-en av om
dande frånvaro i semesterlagen.

Under utredningsarbetet har vi genomfört vissa undersökningar hurom
ledighetslagarna tillämpas i praktiken. Vi har också haft överläggningar med

på arbetsmarknaden hur lagstiftningenparterna på ledighetsområdet harom
fungerat under åren. Våra förslag till lagändringar grundar sig bl.a. på detta
material. enlighetI med våra direktiv har vi sökt inrikta förslagen på regler

bättre iän dag skall kunna till de små företagens situationsom ochanpassas
administrativa kapacitet.

I betänkandet lägger vi fram förslag till studieledighetslag.ett För-en ny
slaget bygger på grundprinciperna i den nuvarande studieledighetslagen men
innefattar åtskilliga förändringar bl.a. vad gäller tillrätten studieledighet,
reglerna i samband med förläggningen ledighet och skadestånd. Vi harav
försökt föreslå lösningar leder till lagen blir enklare förstå,att över-som att
blicka och tillämpa för dem berörs den. Den nuvarande lagensom av om

tillrätt ledighet för svenskundervisning för invandrare sñ-ledighetslagen
har inarbetats i förslaget till studieledighetslag.ny

Vi föreslår vidare föräldraledighetslag. Den föreslagna lagenen ny nya
i huvudsak vadmotsvarar gäller i dag. Vi har emellertid helt omarbetatsom

lagen för på så sätt dengöra enklareatt och lättillgänglig. Vissa materi-mer
ella ändringar har föreslagits för uppfylla krav enligt EG-direktivatt påett
området.

Vi föreslår vissa förändringar i reglerna semesterlönegrundande från-om
i semesterlagen.varo
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InledningKapitel 1

Vibedrivits.hararbetetoch hurvårt uppdragrubrikUnder denna anger
vi harledighetslagstiftningenundersökningarvidare för deredogör somom

låtit genomföra.

2 Gällande rättKapitel

ledighetslagstiftningenavseendegällandevi för rättkapitel redogördettaI
semesterlönegrundande frånvaro.semesterlagenibestämmelsernaoch om

Översynsarbetet åren 1980-19823Kapitel

i19821980genomfördes årenöversynsarbeteredovisar vi detHär som -
Riksrevisionsverketstudie fråndelsgällerDetledighetslagarna.fråga enom

Samhälle SNSNäringsliv ochStudieförbundetfråndelsRRV, rapporten
Arbetsmarknadsdepartementet.departementspromemoria fråndelsoch en

i riksdagenReformkravKapitel 4

behand-ledighetslagstiftningen harfrågorför huri dragVi redogör stora om
riksdagsbehandlingenredovisarVi även1994.åren 1983i riksdagenlats -

frånvaro.semesterlönegrundandeavseende

påfrån organisationerSynpunkterKapitel 5
arbetsmarknaden

före-medsammanträffandenvi haft flertalharutredningens gångUnder ett
berettsOrganisationerna hararbetsmarknaden.organisationer påförträdare
kapiteldettaledighetslagstiftningen Ipåsynpunktertillfälle lämnaatt m.m.

vi synpunkter.sammanfattar dessa

tillämpningi praktiskLedighetslagarnaKapitel 6 -
effekterdiskussionochundersökningar om

låtitviundersökningardevi resultatenredovisarrubrikUnder denna av
centralby-Statistiskahuvudsakbestår istatistiska materialetutföra. Det av

vissaredovisas resultatVidarearbetskraftsundersökningar AKU.råns av
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fallstudier från olika företag utförda konsultföretaget Cepro och enkät-av en
undersökning angående ledighetslagstiftningen utförd professor Sörenav
Wibe vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Därefter följer avsnitt handlar småföretagens situationtre som samtom
företagsekonomiska och samhällsekonomiska effekter ledighetslagarna.av

Kapitel 7 Internationella förhållanden

Här redovisar vi Sveriges internationella åtaganden och EG-direktiv på aktu-
ella områden. Vidare redogörelsekortfattad för regler studie- ochges en om
föräldraledighet i några de nordiska länderna.av

Kapitel 8 Allmänna överväganden

En studieledighetslagny

Vi lägger i betänkandet fram helt studieledighetslag. Den lagenen ny nya
föreslås omfatta tilläven ledigheträtt för sñ-studier. Enligt förslaget avskaf-
fas därmed den nuvarande sñ-ledighetslagen.

I fråga utbildning och kompetens i arbetslivet kommer det enligtom vår
bedömning framöver krävas omfattande satsningaratt över hela arbetsmark-
naden. Arbetskraftens utbildning såvittär, kan bedömas, i flera hänseenden
otillräcklig för de framtida krav kommer ställas i arbetslivet. Detattsom
finns också behov förbättra baskunskapernastora hosatt delar arbets-av av
kraften. Våra förslag har utformats med hänsyn härtill.

Den studieledighetslag föreslår tillerkänner arbetstagaren till ledigheträtt
för utbildning slag. Arbetstagaren skall hatre ledigrätt frånav att vara
arbetet för kunna delta i skolutbildningatt högst gymnasiekompe-som ger

Vidare skall utbildningtens. syftar till kompetens i arbetslivet tillrättsom ge
ledighet liksom facklig utbildning. Arbetstagaren får ledig för ut-vara en
bildning under sammanhängande tid högst två år. För skolutbildningen av

högst gymnasiekompetens gäller dock inte kravet.som detger
Rätten till ledighet för utbildning syftar till kompetens i arbetslivetsom

skall enligt förslaget vidsträckt. Den inteär begränsad till sådan utbild-vara
ning knuten tillär den arbetsplatsen. Gränsen dras dock vid sådanasom egna
utbildningar saknar anknytning till arbetslivet, hobbybetonadesom t.ex.
kurser eller utbildningar arbetstagaren inte lägga till grund försom attavser
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harsyfte arbetstagarenalltså vilketavgörandeDet äryrkesverksamhet.sin
utbildningen.tänktamed den

försärregleringdenupprätthållafinnas skälinte längreVi det attanser
medjämställs såledesutbildningFackligfinns i dag.studierfackliga som
ochkvaliñkationstid, uppskovsrättutbildningar i frågaandra typer omav

arbets-mellan flerakonkurrenshändelseföreträde iskall avgesvem som
tagare.

enligt i dagledighet lagen,tillförkvalifikationskravet rättVi föreslår att
anställnings-månaderstill tolvanställningstid, skärpsmånadersnormalt sex

kvaliñkationstid.någondock intesfi-studier krävstid. För
förslagenligt vårtskallstudierledig förvillarbetstagareEn varasom

frågoroch andraförläggningledighetensarbetsgivarenmedsamråda somom
hanskallarbetstagaren,olägenhet förmedfördet inteledigheten. Omrör

fortgåarbetsgivaren kanhosverksamhetensåledighetenförsöka lägga att
påtaglig störning.utan

utbildningensöktadenskallledigt förbegärperiod arbetstagarenDen avse
arbetsgivaren kommer överensochinte arbetstagareni dess helhet, omom

början få klartledighetensmedsambandiarbetsgivare bör redanEnannat.
frånvarande frånkommertid arbetstagarensig vilkenför under att vara

sommarlov harunderi tjänstvill återgåför studier. Den ettarbetet t.ex.som
själv kom-fårstudieledighetslagentill med stödalltså inte detta utanrätt av

dock integällerarbetsgivaren. Dettamedordningsådanöverens om enma
i ochterminförutbildningentillkan tagetendastarbetstagaren antas enom

terminer ellerkommandetillblirsäkert handärmed intedet är antagenatt
kurser.

viss tidunderfortsättningen ha rättiArbetsgivaren kommer även attatt
från densamtyckereglernanuvarandebegärd ledighet. Deskjuta omen

i för-vi dockdomstolsprövning har utmönstratorganisationen ochfackliga
slaget.

på-ledighetenbegärdatill hur denuppskovsrätt knutenArbetsgivarens är
ledig-begärdskjutaArbetsgivaren harverksamheten. rättverkar att upp en

istörningallvarlig uppkommermedföraledigheten skulleendasthet attom
tid för uppskov.rimlig längstamånaderVi ärverksamheten. att enanser sex

skallledighet i första handpågårföreträdesregelVi föreslår attutsomen
gymnasie-skolutbildning högstgenomgåbeviljas den att som geravsersom

till i arbets-kompetensutbildning syftari andra hand denkompetens, vars
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livet och i sista hand den skall delta i facklig utbildning. Om dessasom
regler inte tillräckligaär för bestämma företrädesfrågan bör,att i likhet med
vad gäller företräde den inte har utbildningsom nu, motsvarandeges som
nioårig grundskola och vid turordningen dem emellan den har obe-som- -
kväm arbetstid.

En arbetstagare har ochrätt skyldighet omedelbart återuppta sittatt arbete
vid studieledighetens slut. Arbetstagaren skall då tillförsäkradvara samma
eller likvärdig ställning i fråga arbetsförhållanden och arbetsvillkorom som

han eller hon inte hade varit ledig.0n1
Om studieledigheten avbryts i förtid har arbetstagaren rätt återgå i arbe-att

Arbetstagaren skall i sådantte. fall underrätta arbetsgivaren hannär villom
återuppta arbetet. Arbetsgivaren har rätt skjuta återgången högstatt två
månader, återgång i enlighet med arbetstagarens begäranom en skulle med-
föra olägenheter för honom. Arbetstagaren är i dennaäven situation tillför-
säkrad eller likvärdig ställning i frågasamma arbetsförhållanden ochom
arbetsvillkor.

Reglerna skadestånd har utformats såom även arbetstagareatt en som
bryter lagen kan få betalamot skadestånd. Denna regel skall dock tillämpas
restriktivt. Den vill kräva skadestånd skall väckasom talan vid domstol inom

månader från dettre skadan inträffade. Gör han inte det har han förlorat sin
tillrätt talan. Vi har i denna del beaktat 1992 års arbetsrättskommittés för-

slag i motsvarande delar. Tvister skall hittills handläggas enligt arbets-som
tvistlagen.

Den föreslagna lagen tillåter träffanya överenskommelserparterna att ge-
kollektivavtal i vissa fall avvikernom från lagenssom regler. Lagen bör

dock enligt vår mening neutral och inte sådana kollektivavtalvara attange
skall träffas eller godkännas viss nivå för giltiga. Vi haren att ävenvara
här utgått från Arbetsrättskommitténs förslag.

Om det uppkommer tvist studieledigheten och arbetstagarenen före-om
träds arbetstagarorganisation har träffatav kollektivavtalen med arbets-som
givaren, har organisationen tolkningsföreträde angående lagens tillämpning.

Vi den studieledighetslagenattanser kan träda inya kraft tidigast den
1 januari 1995.
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föräldraledighetslagEn ny

resultatetFörslaget ärföräldraledighetslag. avinförsdetföreslårVi att nyen
föräldraledighetslagen.nuvarandedenspråklig översynochlagteknisk aven

detfall där äri deäni sakförändringar annatinte några störreföreslårVi
andraellerEG-direktivtilllagstiftningenönskemåletmotiverat att anpassaav

åtaganden.internationella
fall förvissailedighetochomplaceringtillrättreglernanuvarandeDe om

ochi tidenutvidgadeEG-direktivmedenlighetiföreslås ettkvinnorgravida
kvin-därochellerbarnföttnyligenkvinnor ammartill även somatt avse

arbetsförhållanden.förändradefordrarsäkerhetochhälsanans
dagartill 60omplaceringsskyldighetför upptidsgränsennuvarandeDen

föreliggeromplaceringtillRättavskaffas.förlossningenberäknadeföre den
kvinnligadenskyddanödvändigt för ar-attdet ärså längeförslagetenligt

övriga fallamning. Iochhavandeskapundersäkerhetochhälsabetstagarens
tillbegränsadfödelse trebarnetsefteromplaceringtillförtiden rättföreslås

förlossningen.eftermånader
ochgraviditetmedsambandikvinnliga arbetstagareförledighettillRätten

efterochföreveckornuvarandefrånförlängdföreslåsförlossning sexefter
veckorsjuochförlossningenberäknadedenföreveckortill sjuförlossningen

förlossningen.efter
samrådastudieledighetslag,tillförslagetenligtliksomskall,Arbetstagaren

frågorandraochförläggning somledighetens omarbetsgivarenmed om
försökaskall arbetstagarenolägenhetmedförintedetOmledigheten.berör

på-fortgåkanarbetsgivaren utanhosverksamhetensåledighetenlägga att
störning.taglig

huvudsakligiutformatsharpreskriptionsbestärnmelsernaochSkadestånds-
studiele-tillförslagetibestämmelsermotsvarande nymedöverensstämmelse

dighetslag.
så sättändratsendast atti sakavtal haravvikelserReglerna genomom

kollektivavtalintestudieledighetslag atttillförslageti angesliksomdet --
giltiga.förnivåviss attgodkännasträffas eller varamåste en

frånvaroSemesterlönegrundande

liksomskallarbetsskadaochsjukdomgrundarbetetfrånFrånvaro av
konsekvensdockföreslårVisemesterlönegrundande. avsom enhittills vara
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de ersättningsregler för arbetsskada trädde i kraft den 1 julinya 1993som att
särregleringen för arbetsskadefallen i semesterlagen avskaffas. Endast den
sjukfrånvaro intjänandeâret,under inklusive sådan beror arbetsskada,som

inte överstiger 180 dagar skall semesterlönegrundande.som vara
Vi föreslår vidare den s.k. 90-dagarsregeln avskaffas.att
För tvâârsperiod, under vilken sjukfrånvaroatt en är semesterlönegrun-ny

dande, skall börja löpa måste arbetstagaren enligt vårt förslag ha återgått i
arbete under minst 14 dagar.

Frånvaro på grund utbildning, inklusive svenskundervisning för invand-av
sñ, skall inte längre semesterlönegrundande.rare vara

Övrigt

Såvitt vi har kunnat tillämpasutröna inte sia-ledighetslagen. Vi föreslår
därför den avskaffas.att

Kapitel 9 Specialrnotivering

Detta kapitel innehåller specialmotiveringar till vara lagförslag.
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Författningsförslag

1994:000studieledighetslagFörslag till1

föreskrivs följande.Härigenom

ledighettillRätten

iför deltaenligt denna lagtill ledighet§ En arbetstagare harl rätt att
gymnasiekompetens,skolutbildning högstsom ger

i arbetslivet, ellerutbildning till kompetenssyftar2. som
facklig utbildning.3.

tid högst tvâledig under sammanhängandearbetstagare fårEn avvara en
skolutbildning enligtiår. begränsningen gäller dock inte frågaDen om

första stycket

början varittill ledighet vid ledighetens har2 § Rätt har arbetstagare som
Någon viss anställ-anställd hos arbetsgivaren de tolv månaderna.senaste

svenskundervisning för in-ningstid utbildningenkrävs dock inte avserom
vandrare sñ.

varit anställdanställningstiden medräknas den tid arbetstagaren harI som
arbetsgivaren tillhör. Omhos något företag inom koncernannat samma som

arbetsgivare, i anställningstidenföretag har övergått till medräknasett en ny
arbetsgivarenden tid varit anställd den tidigarearbetstagaren har hossom

arbetsgivaren tillhörde.eller hos företag inom denkoncernett somsamma

Överenskommelser arbetsgivaremellan och arbetstagare

rättigheter enligt lag3 innebär arbetstagares denna§ Ett avtal att ensom
inskränks kollektivavtal får dock avvikelserogiltigt i den delen. Genomär
från i frågalagen göras om

såvitt och 6 §§,ledighetens förläggning, 4avser-
tolkningsföreträde enligt 9-
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utbildningförtill ledighetkollektivavtal regler rättInnehåller avett om
lag9 §§ dennai 4bestämmelsernagälleri 1slag änannat angessom -

i avtalet.föreskrivsinte annatom

förläggningLedighetens

förlägg-ledighetensarbetsgivarenmedsamrådaskallArbetstagaren4 § om
olägenhet,kan skeledigheten. Om detfrågoroch i andra rör utanning som

arbetsgi-hosverksamhetensåledighetenförsöka läggaskall arbetstagaren att
ledighetsperioden skallbegärdastörning. Denpåtagligfortgåkan utanvaren

arbetsgi-ochinte arbetstagarenhelhet,utbildningen i dessden sökta omavse
kommer överens annat.omvaren

ledighetpå denskjutamånaderhögstunderArbetsgivaren har§ rätt5 att sex
iallvarlig störningmedförledighetenhar begärt,arbetstagare omsom en

arbetstagarenunderrättaarbetsgivarenså fall skallverksamheten. I genast
detta.skälen förochuppskovetarbetstagarorganisationberördoch om

inte kan fåkollektivavtalsområdeinomarbetstagare§ Om flera6 samma
iutbildning denförhand lämnasi förstaföreträdeledigt samtidigt, skall

företräde lämnasskallhandstycket. I andrai förstaordning §1angessom
vidgrundskola och,nioårigmotsvarandeutbildninginte hararbetstagare som

arbetstid.obekvämharemellan, denturordningen dem som

Ãtergáng i arbete

studiele-vidsitt arbeteåterupptaomgåendehar§ En arbetstagare rätt7 att
dighetens slut.

ilikvärdig ställningellertillförsäkradskall dåArbetstagaren sammavara
inteeller honhanarbetsvillkorarbetsförhållanden ochfråga som omom

ledig.varithade

vill återupptai förtid ochstudieledighetsinavbryter8 § En arbetstagare som
det.arbetsgivarenskall underrättatidigarearbetet än avsett, om
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Om det skulle medföra olägenheter för arbetsgivaren arbetstagaren åter-att
arbetet vid den begärda tidpunkten,upptar får arbetsgivaren skjuta på åter-

gången högst två månader efter attdet arbetsgivaren tagit underrättel-emot
Arbetsgivaren skall i sådant fallsen. underrätta arbetstagarengenast och

berörd arbetstagarorganisation detta och samtidigt arbetstaga-närom ange
kan återuppta arbetet.ren

Bestämmelsen i 7 § andra stycket tillämpas iäven fråga arbetstagareom
avbryter sin studieledighet i förtid.som

Tolkningsföreträde

9 § Om det uppkommer tvist tillämpningen denna lagen och arbets-om av
företrädstagaren arbetstagarorganisation bundenärav en kollektiv-som av

iavtal förhållande till arbetsgivaren, gäller organisationens mening till dess
tvisten har prövats slutligt.

Skadestånd

10 § En arbetsgivare bryter denna lag skall betalamotsom arbetstagaren
ekonomiskt skadestånd för den förlust uppkommer och allmänt skade-som
stånd för den kränkning lagbrottet innebär. Påsom motsvarande skallsätt en
arbetsgivare ha rätt få skadeståndatt om

arbetstagare har vilselett arbetsgivarenen i fråga sitt deltagande iom
utbildning, eller

2. arbetstagarorganisation har utnyttjaten sitt tolkningsföreträde enligt 9 §
på sådantett sätt lagen har tillämpatsatt felaktigt och organisationen insåg
eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten.

Det allmänna skadeståndet skall bestämmas till skäligt belopp efterett en
helhetsbedömning samtliga omständigheter. Därvid skallav inte bara intres-

avhålla från lagbrottset att beaktas även den skadeståndsansvarigesutan
större eller mindre skuld till lagbrottet och i vad mån den skadeståndsbe-
rättigade har föranlett eller medverkat till detta. Allmänt skadestånd skall inte
dömas lagbrottet framstårut, ursäktligt.om som

Om det skäligt,är kan såväl ekonomiskt allmänt skadestånd sättassom ned
eller helt falla bort.
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vid domstoltalanväckaskallenligt 10 §skadeståndvill kräva§ Denll som
inträffade.skadanfrån detmånaderinom atttre

till talan.sinförlorat rätttid, hariväcksinte rätttalan partenOm

Rättegång

1974:371enligt lagenhandläggslagdennatillämpningenMål12 § avom
arbetstvister.irättegångenom

kraft 1974:981då lagenjanuari 1995,i den 1träderlag omDenna
till1986: 163 rättutbildning och lagenförledighettill omrättarbetstagares

gälla.upphörinvandraresvenskundervisning för attförledighet
ikraft-utbildning föreförledighetpåbörjathararbetstagareEn ensom

slutföraförledighettill fortsatt ut-har attlagen, rättdenträdandet nyaav
lagen.denomfattasinteutbildningenbildningen även nyaavom

till-preskription skallochskadeståndi 11 §§10Bestämmelserna om-
inträffat eftersig till harhänföryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelser.äldretillämpasfallIlagen.denikraftträdandet annatnyaav
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2 Förslag till föräldraledighetslag 1994:000

Härigenom föreskrivs följande.

omfattasVilka arbetstagare lagenav

1 § En arbetstagare har förälder ledigrätt från sin anställningattsom vara
enligt bestämmelserna i denna lag.

Samma har ocksårätt arbetstagareen som
förälder rättslig vårdnadshavareärutan och har vårdatt vara ettom

bam,
har tagit barn för stadigvarande vård och fostranemot i sitt hem,ett
stadigvarande sammanbor föräldermed under förutsättning arbets-atten

ellerär har varit gift med eller har ellertagaren har haft barn med denna
förälder.

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

2 § Ett avtal innebär arbetstagares rättigheter enligt denna lag in-attsom
skränks ogiltigtär i den delen.

Genom kollektivavtal får dock avvikelser från eller kompletteringar till
lagen i frågagöras om

anmälan ledighet 13 §,om-
tiden för arbetstagarens underrättelse återgång till arbete 15 § andraom-
stycket,
den tid arbetsgivaren har skjutarätt arbetstagarens återgångatt tillupp-
arbete §15 tredje stycket.
Genom kollektivavtal får även bestämmas den tillämpningennärmare i

fråga om
ledighetens förläggning 11 och 12 §§,-
skyddet för anställningsförmånerna 17 §.-
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ledighettillRätten

arbetstagareförÖversikt föräldraledighetolika formernadeöver av

vård barnförföräldraledighetformerfemföljandefinns av§ Det3 av

m.m.:
hennes barnsmedsambandikvinnlig arbetstagareförledighetHel en

§.mammaledighet, 4födelse
undereller,månader18blivittills barnetförälderförledighetHel2. en

därefter heltidförföräldrapenning,heldå harföräldernförutsättning att
föräldrapenning, 5 §.med ellerledighet utan

arbetstid mednormalförkortningformiförälderförLedighet avaven
fjärdedelsrespektivehalvharföräldernmedanfjärdedelellerhälften en

§.föräldrapenning, 6meddelledighetföräldrapenning
arbetstid mednormalförkortningi formförälderförLedighet4. avaven

föräldra-delledighetåtta årfyllt utanhuvudfallet, barnetitills,fjärdedelen
§.penning, 7

tillfälligmedledighetbarnvårdtillfälligaföräldersförLedighet5. aven
8 §.föräldrapenning m.m.,

for-föräldrapenningtillfälligledighet medmammaledighet och m.m.För
tidvissarbetsgivarenanställd hosvaritskall haarbetstagareninte endras att

kvalifikation-föräldraledighet krävsövriga formerkvalifikationstid. För av
enligt 9stid

Mammaledighet

sittsamband mediledighettill helhar rättkvinnlig arbetstagare4 § En
före densju veckorminsttidsammanhängandeunderfödelsebarns aven

förlossningen.eftersju veckorochförlossningenförtidpunktenberäknade
barnet.förledigockså rättHon har attatt ammavara

betalasföräldrapenningförenad medintebehöverMammaledighet attvara
förledighetinte. Vidkrävs attanställningenKvaliñkationstid i ammaut.

§§.i 10 15bestämmelsernahellerintebarnet gäller -
arbets-kvinnligaomplacering förochledighetbestämmelserSärskilda om
i 18finnsellerfött barnnyligenbarn,väntar ammarsomtagare -som
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21 §§. Bestämmelser havandeskapspenning finns i 3 kap. 9 § och 9 §om a
lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Hel ledighet med eller föräldrapenningutan

5 § En förälder har till hel ledigheträtt för vård barn till dess barnet ärav
18 månader föräldern får föräldrapenningoavsett eller inte.om
En förälder har därutöver tillrätt hel ledighet medan han eller hon får hel
föräldrapenning.

För arbetstagare har adopterat barn eller tagiten barnett isom emot ett
avsikt adoptera det skall tidenatt 18 månader i stället räknas från den tid-

Ärpunkt då arbetstagaren fått barnet i sin vård. det fråga adoptionom av
arbetstagarens makes barn eller barn, har arbetstagaren inteett egetav rätt
till ledighet vadutöver skulle ha gällt adoptionen inte hadesom ägtom rum.
Rätten till ledighet för adoptivföräldrar upphör barnetnär fyllt åtta år eller
vid den tidpunkt dä barnet har avslutat det första skolåret.senare

Kvaliñkationstid i anställningen krävs enligt 9

Delledighet med föräldrapenning

6 § Under den tid då förälder fär halv eller fjärdedels föräldrapenningen
enligt 4 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring har han eller honom rätt
till förkortning normal arbetstid med hälften respektiveav fjärdedel.en

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9

Delledighet föräldrapenningutan

7 § En förälder har rätt till förkortning normal arbetstid med fjärdedelav en
för vård barn inte har fylltett åtta år ellerav som är äldre såänsom men

inteännu har avslutat sitt första skolår.
Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9
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föräldrapenningtillfälligmedLedighet m.m.

kap.enligt 4föräldrapenningtillfälligfårförälderdåtiddenUnder8 § en
ellerhanförsäkring harallmän1962:381lagen§§eller 111010, oma

ledighet.tillhon rätt
blivitordinarie vårdarendensitt barn närvårdabehöverförälderEn som

tillharinte rättföräldernledighet äventillsmittad har rättellersjuk om
240 dagar.änbarnet ärgrundföräldrapenning på att yngretillfällig av

inte.krävsanställningenKvalifikationstid i

Kvalifikationstid

arbetstagarengäller5 7enligtledighet atttillför rättvillkorSom9 § -
deunderantingenarbetsgivarenhosanställdvaritbörjanledighetensvid

deundermånadertolv senasteminstsammanlagtellermånadernasenaste sex
två åren.

anställdvarithararbetstagarentiddenmedräknasanställningstidenI som
tillhör. Omarbetsgivarenkoncerninomföretagnågothos somannat samma

anställningstidenimedräknasarbetsgivare,övergått tillharföretag nyett en
arbetsgivarentidigaredenanställd hosvarithararbetstagarentidden som

tillhörde.arbetsgivarendenkoncerninomföretaghoseller somett samma

förläggningLedighetens

ledighetsperioderAntalet

kalenderår. Omvarjeförperioderpå högstfår delasLedigheten10 § treupp
kalen-till dethöraskall denârsskifte,ledighetsperiod löper över ansesetten

påbörjades.ledighetendåderâr
gällerdetnärdelasledighetstycket fårbegränsningen i förstaTrots uppen

stycketandra4 §enligt 4 kap.föräldrautbildningförledighetantingen m.m.
tillfällig föräldra-medledighetförsäkring ellerallmän1962:381lagen om

penning.
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Hur ledigheten får vid hel ledighettas ut

11 § Arbetstagaren skall få hel ledighet den eller de dagarta ut hansom
eller hon begär.

Hur ledigheten får vid förkortad arbetstidtas ut

12 § Vid förkortning med hälften eller med fjärdedel normal arbetstiden av
ledighetenskall spridas arbetsveckansöver samtliga dagar, inte särskildaom

skäl anledning till den förläggs på sätt.attger annat

Anmälan och beslut ledighetom

13 § En arbetstagare vill §1utnyttja sin till ledigheträtt enligt 3 4 4som
skall anmäla detta till arbetsgivaren minst tvâ månader före ledighetens

snartbörjan eller, det inte kan ske, så möjligt. I sambandom med sinsom
anmälan skall arbetstagaren pågå.hur lång tid ledigheten attplaneradärange

En arbetstagare vill utnyttja sin till ledigheträtt med tillfällig föräldra-som
veckapenning enligt 3 § 5 skall anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en

början. ellerföre ledighetens Om ledigheten beror sjukdom smitta, gäller
anmälningstid.dock inte någon

14 § Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren ledighetens förlägg-om
ning och andra frågor ledigheten.rör Om det kanom ske olägen-som utan

atthet, skall arbetstagaren försöka lägga ledigheten så verksamheten hos
arbetsgivarenkan fortgå påtaglig störning.utan

Vöverenskommelse för-Kan inte träffas hur ledigheten skall vidom tas ut
kortad arbetstid, bestämmer arbetsgivaren i fråga ledighetens närmareom

därmed harförläggning och sammanhängande frågor i den mån inteannat
avtalats. Arbetsgivaren får dock inte arbetstagarensutan samtycke dela upp
ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon tid änannan
arbetsdagens början eller slut.
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sättträffatsstycket annati andrafrågasådanibeslutHar avsessomen
under-arbetsgivarenskallarbetstagaren,medöverenskommelseän genom

Dettabeslutet.arbetstagarorganisationberördoch omarbetstagarenrätta
början.ledighetensföreveckortvåmöjligt görasskall senastom

Återgång i arbete

sittåterupptaochledighetpåbörjadesinfår avbrytaarbetstagare§ En15
ledigheten.föreomfattningiarbete somsamma

hanskallsitt arbete,återupptautnyttja sin rättvill attarbetstagarenOm
detta.arbetsgivarenmöjligt underrätta omhoneller snarast

arbetsgi-fårellermånadpågåavseddvaritledigheten mer,attfallI det en
tagitarbetsgivarendeteftermånad atthögståtergångenskjuta envaren

underrättelsen.emot

Anställningsskydd

grundpåenbartavskedas attellerinte avfår sägasarbetstagare§ En16 upp
lag.enligt dennaledighettillsinanspråk rättiellerbegärarbetstagaren tar

ogiltigförklaras,avskedandetelleruppsägningen omskalländå,detSker
det.begärarbetstagaren

enligtledighettillsinanspråk rättiellerbegärarbetstagare tarEn17 § som
godtaskäldettabaraskyldigintedenna lag är att av

arbetsvill-försämradeelleranställningsförmånerminskadeandranågra
ellerledigheten,nödvändig följdsådana ärkor än avensom

förinomskekansådanomplacering an-än ramennågon somenannan
ledigheten.följdnödvändigställningsavtalet och är avensom
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Särskilda bestämmelser arbetstagare väntar barn, nyligen föttom som
barn eller ammar

18 § En kvinnlig arbetstagare väntar barn, nyligen fött barn ellersom ammar
har blirätt omplacerad tillatt arbete med bibehållnaett anställningsför-annat
måner under förutsättning hon har förbjudits fortsättaatt sitt vanligaatt
arbete enligt föreskrift har meddelats med stöd bestämmelserna isom av

kap.4 6 § arbetsmiljölagen 1977:1160.

19 § En kvinnlig arbetstagare väntar barn, nyligen fött barn ellersom ammar
och på grund detta inte kan utföra fysiskt påfrestandesom ellerav andra för
hennes hälsa och säkerhet riskfyllda arbetsuppgifter, har rätt bli omplace-att
rad till arbete bibehållnamedett anställningsförmåner.annat

Denna tillrätt omplacering gäller så länge det krävs för skydda kvin-att
hälsa och säkerhet under havandeskapetnans och amningen för övrigasamt

fall längst till och med månader efter barnetstre födelse.

20 § Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast det skäligenom
kan krävas arbetsgivaren ordnar kvinnanatt arbete hos sig.annat

Är omplacering inte möjlig, har kvinnan enligt vad föreskrivs i 18som
och 19 §§ tillrätt ledighet så länge det krävs för skydda hennes hälsaatt och
säkerhet, dock bibehållna anställningsförmânerutan under den tid som-ledig-
heten avser.

Om det uppkommer möjlighet till omplacering, bedöms kunnaen som avse
minst månad, skall arbetsgivaren erbjudaen kvinnan arbetet.

21 § Den vill utnyttja sin tillrätt omplaceringsom enligt 18 eller 19 §§ skall
anmäla detta till arbetsgivaren. Beror omplaceringsbehovet kvinnan påatt
grund sitt havandeskap inte kan utföra sinaav arbetsuppgifter, skall anmälan
göras minst månad i förväg. l övriga fall skallen anmälan göras så detsnart
kan ske. Sedan anmälan har gjorts skall arbetsgivaren möjligt lämnasnarast
besked möjligheten till omplacering. Kanom omplacering inte ske, skall
arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering.
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Skadestånd

arbetstagarenbetalaskalllagdennabryterarbetsgivare motEn22 § som
skade-allmäntochuppkommerförlustdenskadestånd förekonomiskt som

skallmotsvarande sättPåinnebär.lagbrottet enkränkningdenstånd för som
ivilseleder honomarbetstagarenskadeståndfåha rättarbetsgivare att om

föräldraledighet.sinfråga om
efterbeloppskäligttillskall bestämmas enettskadeståndetallmännaDet

intres-inte baraskallDärvidomständigheter.samtligahelhetsbedömning av
skadeståndsansvarigesdenävenbeaktaslagbrottfrån utanavhållaattset

skadeståndsbe-denmånvadiochtill lagbrottetskuldmindreellerstörre
inteskallskadeståndAllmänttill detta.medverkatellerföranletträttigade har

ursäktligt.framstårlagbrottetdömas somut, om
nedskadestånd sättasallmäntekonomisktsåvälskäligt, kandet är somOm

falla bort.helteller

domstolvidtalanväckaskall§enligt 22skadeståndvill kräva§ Den23 som
inträffade.skadandetfrånmånaderinom atttre

till talan.sin rättförlorathartid,iväcks rättinte partentalanOm

Rättegång

1974:371enligt lagenhandläggslagdennatillämpningenMål§24 avom
arbetstvister.irättegångenom

1978:410lagendåjanuari 1995,den 1 omi kraftträderlagDenna
gälla.upphörbarn,vård attförledighettillrätt m.m.av

till-skallpreskriptionochskadestånd§§i 2322Bestämmelserna2. om-
efterinträffattillsig harhänföryrkandetomständighetdenlämpas somom

bestämmelser.äldrefall tillämpasIlagen.denikraftträdandet annatnyaav
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3 tillFörslag lag ändring i semesterlagenom
1977:480

Härigenom föreskrivs 17 § semesterlagen 1977:480 skallatt ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, fråganär är om

ledighet grund sjukdom, i ledighet på grund sjukdom, iav av
den mån frånvaron under intjänan- den mån frånvaron under intjänan-
deåret icke överstiger 180 dagar deåret icke överstiger 180 dagar,
eller frånvaron beror påom ar-
betsskada,

ledighet enligt lagen 1978:410 2. ledighet enligt föräldraledig-
tillrätt ledighet för vård hetslagen 1994:000 delsom under tidav

barn, dels under tid för för vilken havandeskapspenningm. m.
vilken havandeskapspenning enligt 3 kap.utges 9 § lagenutges
enligt 3 kap. 9 § lagen 1962:381 1962:381 allmän försäkring,om

allmän försäkring, dels under dels under tid för vilkenom föräldra-
tid för vilken föräldrapenning penning i anledningutges barnsutges av
i anledning barns födelse eller födelse eller adoption enligtav 4 kap.
adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ 3 och 5 §§ lag, i den månsamma

lag, i den mån frånvaron frånvaron för varjesamma barn, eller vid
för varje barn, eller vid flerbarns- flerbarnsbörd sammanlagt, icke
börd sammanlagt, icke överstiger överstiger 120 dagar eller för
120 dagar eller för ensamstående ensamstående förälder, 180 dagar,
förälder, 180 dagar, dels under tid dels under tid för vilken tillfällig
för vilken tillfällig föräldrapenning föräldrapenning enligt 4 kap.utges

enligt 4 kap. 10utges och 11 §§ 10 och 11 §§ lag,samma
lag,samma

ledighet på grund risk för överförande smitta, arbetstagarenav ärav om
berättigad till ersättning enligt lagen 1989:225 ersättning till smittbära-om

i den frånvaronmån under intjänandeåret ickere, överstiger 180 dagar,
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

utbildning,förledighet som
tillmedför rättlagenligt annan

arbetstagarensemesterlön, om
korttidsstudiestöd,erhåller vuxen-

utbildningsano-ellerstudiebidrag
studiestödslagenenligtde

utbildningeneller1973:349 om
fackligadelväsentligtill avser

verksamhetfackligmedeller sam-
måni denfrågor,manhängande

intjänandeåretunderfrånvaron
dagar,180överstigericke

isådangrundpåledigheti 4.sådangrund avledighet5. av
1941:967värnpliktslagen§271941:967värnpliktslagen27 §
föreskrivendäravstödmedellerföreskrivenstöd däravmedeller

dagar,60högsttjänstgöring60 dagar,högsttjänstgöring omom
ochberedskapsövningärochberedskapsövningär somsom

till grund-sigansluterdirekthellergrund-tillsigansluterdirektheller
på grundledighetellerutbildning,grundledighetellerutbildning,

ivapenfri tjänst,motsvarandeitjänst,vapenfrimotsvarande avav
intjänan-underfrånvaronmåndenintjänan-underfrånvaronmånden

60 dagar,överstigerickedeåretdagar,överstiger 60ickedeåret

arbets-grundledighet5. attarbets-grund avledighet attav
hankalenderår dåefter detdå hankalenderårefter det tagarentagaren

tjänstgöringfullgörtjugotvå årfyllttjänstgöringfullgörtjugotvå årfyllt
dåtidpå äncivilförsvaretidåtid änpå annancivilförsvareti annan

ellerrådercivilförsvarsberedskapellerrådercivilförsvarsberedskap
vidanordnasfårberedskapsövningvidanordnasfårberedskapsövning

frånva-måni denförsvarsmakten,frånva-måni denförsvarsmakten,
ickeintjänandeåretunderickeintjänandeåretunder ronron

eller60 dagar,överstiger60 dagar,överstiger

1986:163enligt lagenledighet
svensk-förtill ledigheträttom

ellerinvandrare,undervisning för
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ledighet enligt lagen 1988: 1465 ledighet enligt lagen 1988:1465
ersättning och ledighet för ersättning och ledighet förom om

närståendevård, i den mån frånva- närståendevård, i den mån frånva-
intjänandeåretunder inte över- under intjänandeåret interon över-ron

stiger 45 dagar. stiger 45 dagar.

Vid tillämpning första stycket 1 Har arbetstagare anledningav av som
skall frånvaro under de första 90 i första stycket varit1 från-anges
dagarna frånvaroperiod i varande från arbetet längreav utan
något fall bero på arbets- avbrott i frånvaron fjortonänanses
skada. Har arbetstagare dagar i följd under två helaav an- en
ledning i första stycket intjänandeår, grundar däreftersom anges

varitl oavbrutet frånvarande från infallande dag frånvaroperiodenav
arbetet under två hela intjänandeår, icke tillrätt semesterlön.
grundar därefter infallande dag av
frånvaroperioden icke tillrätt
semesterlön.

I frånvaroperiod i första stycket inräknas dagaräven under perio-som avses
den då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

ÄrDenna lag träder i kraft den 1 april 1995. arbetstagare frånvarande påen
grund arbetsskada vid ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.av en
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1962:381i lagenändringtill lag omFörslag4 om
försäkring.allmän

försäkringallmänlagen9 §§och5kap.3föreskrivs omHärigenom att
lydelse.följandehaskall1962:381

inskrivningmedsambandiskall enförsäkringskassan avallmänna5 § Den
sjukpenningförsäk-tilltillhörighetförsäkradesdenbeslutaförsäkrad om

kassanskallstycketförstai §1försäkradfrågaIringen. avsessomom en
och,inkomstsjukpenninggrundande omförsäkradesdenfastställasamtidigt

ârsarbetstid.dennesanställning,tillhänföradelvis ärellerhelt attinkomsten
styck-andrai 1 §försäkradförskeocksåskallfastställelse avsessomSådan

Avkassan.hosgjortsinkomstförhållandenhansanmälanså snart omet
inkomsten ärsjukpenninggrundande attdenmånframgå i vadskallbeslutet

sjukpenningförsäk-förvärvsarbete.tillelleranställningtill annathänföra
skall omprövasringen

inkomstförhållanden,försäkradesdenkännedomfått attkassana när om
förbetydelseändringundergåttharomständigheterandra avellerarbetstid

storlek,sjukpenningenseller försjukpenningtillrätten
lagdennaenligtefterlevandepensionsärskildförtidspension ellerb när

hän-medändraspensionsådanutgåenderedanförsäkrade ellerbeviljas den
efter-särskildvideller,arbetsförmågaförsäkradesi denändringtillsyn
arbe-inkomstsigberedamöjlighetförmåga eller genomattlevandepension,

te,
redanellerförsäkrade ut-beviljas densärskild lagenligtdelpensionc när

försäkradesi denändringtillhänsynmedändraspensionsådangående
inkomstförhållanden,eller samtarbets-

försäkrade.denbeviljastjänstepensiond när

dådagmed denochfrånÄndring skall skeastycketi förstaavsessom
Ändringomständigheterna.ändradedekännedomfåttförsäkringskassan om

gälla§och 12meningenandrastycketfjärdei 8 § ai fallskall avsessom
Ändring falliskallsjukpenning. annatmeddagenförstamed denochfrån
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i förstaän stycket så tilla ske anledning ändringensnartsom avses upp-
kommit.
Den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten får i fall änannat som

i första stycket b, eller d sänkas tidc under då den försäkradeavses

bedriver studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller sär-
skilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen 1973:349, studiestöd enligt
lagen 1983:1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller bidragom
enligt förordningen 1976:536 utbildningsbidrag för doktorander,om

genomgår kommunal vuxenutbildning komvux, vuxenutbildning för
psykiskt utvecklingsstörda särvux eller svenskundervisning för invandrare
sñ och uppbär timersättning för studierna,

inskriven3. är vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår arbetsmark-
nadsutbildning beslutats arbetsmarknadsmyndighet,som av en

4. gravidär och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex
månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. helt ellerär delvis ledig från helt eller delvisär ledig från
förvärvsarbete för vård barn, förvärvsarbete för vård barn,av av

den försäkrade förälder tillär den försäkrade förälder tillärom om
barnet eller likställs med förälder barnet eller likställs med förälder
enligt 1 § lagen 1978:410 enligträtt 1 § färäldraledighetslagenom
till ledighet för vård bam, 1994:000 och barnet inte har fylltav m.m.
och barnet inte har fyllt år. år. Motsvarande gäller vidett ett
Motsvarande gäller vid adoption adoption barn fyllt tio årav av som
barn fyllt tio år eller vid eller vid mottagande sådantsom av

sådantmottagande ibarn avsikt barn i avsikt adoptera det,av att om
adoptera det, mindre mindreatt än än år har förflutit sedanettom ett

år har förflutit sedan den försäk- den försäkrade fick barnet i sin
rade fick barnet i sin värd, vård,
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

militärgenomgårellervapenfri tjänstvärnpliktstjänstgöring ellerfullgör
kvinnor.förgrundutbildning

försäkringskassan,skalleller 3tredje stycket 1iförsäkradFör avsessomen
sjukpen-påsjukpenningenberäknautbildningstiden, enundersjukdomvid
inkomstdenenbartgrundvalpåfastställtsharninggrundande inkomst avsom

därvidOmtid.under dennafåförsäkrade kanden antasarbeteeget somav
tillhänföradelvis ärellerhelt attinkomstensjukpenninggrundandeden

antaldetenbartgrundvalberäknasårsarbetstidenskall avanställning,
förvärvsarbeteifrågavarandeihaförsäkrade kanden antasarbetstimmar som

utbildningstiden.under
irehabiliteringellerbehandlingsådan avsessomfårförsäkradFör somen

enligt lagenlivräntatid fårdennaunder§ och722 kap.ellerb §7 som
enligtersättningmotsvarandearbetsskadeförsäkring eller en1976:380 om

dåtiddenundersjukdomvidförsäkringskassan,skallförfattningannan
sjukpenninggrundandepåsjukpenningenberäknabetalas enlivränta ut,

arbeteinkomstdenenbart egetgrundvalpåfastställts avharinkomst avsom
tid.under dennafåförsäkrade kanden antassom

dockskall2ellerstycket 1§ förstai 10försäkradFör cavsessomen
inteförsäkradedenhösttermin, dåochvâr-mellanstudieuppehållunder

sjukpenningenstyckettredjeiförmånstudiesocialuppbär angessom
tredjeförstaföljerinkomstsjukpenninggrundande avpå den somberäknas --

denberäknadsjukpenningblir högre änsjukpenningenstyckena, om
stycket.fjärdeenligtinkomstensjukpenninggrundande

6stycket närtredjeiförsäkradförtillämpas ävenstycket avsesFjärde som
anslutandeomedelbartdärtillellergrundutbildninggenomgårförsäkradeden

repetitionsutbildning.
9 §

tillkvinna har rättförsäkradEntillhar rättkvinnaförsäkradEn
havan-havandeskapspenning,havan- omhavandeskapspenning, om
förmå-ned henneshardeskapförmå- satthennesnedhardeskap satt

sittuppgifterna iutförai sitt attuppgifternautföra gaattga
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förvärvsarbete med minst fjär- förvärvsarbete minstmed tjär-en en
dedel och hon inte kan omplaceras dedel och hon inte kan omplaceras
till mindre ansträngande till mindreannat ansträngandeannat
arbete enligt bestämmelserna i 12 § arbete enligt bestämmelserna i 19 §
lagen 1978:410 till ledig-rätt föräldraledighetslagen 1 994.000.om
het för vård barn,av m. m.

En kvinna har även till havan-rätt En kvinna har även till havan-rätt
deskapspenning hon inte fâr deskapspenning hon inte fârom om
sysselsättas i sitt förvärvsarbete sysselsättas i sitt förvärvsarbete på
grund föreskrift förbud grund föreskrift förbudav en om av en om

arbete under havandeskap,mot arbete under havandeskap,mot
har meddelats med stöd har meddelatssom med stödav som av

4 kap. 6 § arbetsmiljölagen 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen
1977:1160, och hon inte kan 1977:1160, och hon inte kan
omplaceras till arbete enligt omplaceras tillannat arbete enligtannat
bestämmelserna i 12 § lagen bestämmelserna i 18 § föräldrale-om

tillrätt ledighet för vård barn, dighetslagen.av
m. m.

Havandeskapspenning i fall i förstautges stycket för varje dagsom avses
nedsättningen består, dock tidigast frånsom och med den sextionde dagen

före den beräknade tidpunkten för barnets födelse, och i fall isom avses
andra stycket för varje dag förbudet gäller. Havandeskapspenningsom utges
längst till och med den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för barnets
födelse.

Havandeskapspenning med belopputges kvinnans sjukpen-motsvararsom
ning enligt 4

Denna lag träder i kraft den januari1 1995.
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lagenupphävandelagtillFörslag av5 om
vissaförledighettillrätt1979:1184 om

skolan,inomföreningsuppdrag m.m.

vissaförledighettillrätt1979:1184lagenföreskrivs omHärigenom att
utgångenvidgällaupphöra avskall attskolan,inomföreningsuppdrag m.m.

1994.år
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6 Förslag till lag ändring i arbetsrättsligom
beredskapslag 1987:1262

Härigenom föreskrivs 5 och 6 §§ arbetsrättslig beredskapslagatt 1987: 1262
och i bilagan5 till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§
Lagen 1976:580 medbestäm- Lagen 1976:580 medbestäm-om om
mande i arbetslivet, lagen mande i arbetslivet, lagen
1974:358 facklig förtroende- 1974:358 facklig förtroende-om om

ställning på arbetsplatsen, ställning pá arbetsplatsen,mans mans
lagen 1982:80 anställnings- lagen 1982:80 anställnings-om om
skydd, semesterlagen 1977:480 skydd, semesterlagen 1977:480
och lagen 1978:410 tillrätt 1994:000, tillämpas med de änd-om
ledighet för vård barn, ringar och tillägg iav m. m., som anges en
tillämpas med de ändringar och till denna lag fogad förteckning
tillägg i till denna bilaga.som anges en
lag fogad förteckning bilaga.

6§
När denna lag skall tillämpas, När denna lag skall tillämpas,
gäller inte lagen 1974:981 gäller inte studieledighetslagenom
arbetstagares tillrätt ledighet för 1994:000.
utbildning, lagen 1979:1184 om

tillrätt ledighet för vissa förenings-
uppdrag i skolan och lagen
1986:163 tillrätt ledighet förom
svenskundervisning för invandrare.
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Bilaga

Färäldraledighetslagentill 5.1978:410 rättlagen5. om
1994:000vård bam,ledighet för m.m.av

föräldraledighetslagenfrågaI1978:410lagenfrågaI 01nomom
följande1§ haskall1994:000vård barn,förledighettillrätt av

lydelse.lydel-följande§ haskall 1m.m.
se.

enligtanställningsinfrånledighettillförälder rätthar§ Arbetstagare1 som
arbetstagareharSådan ävenlag. rätti dennabestämmelserna som

årdharochvårdnadshavarerättslig ettförälder är omutan att varaa.
barn,

i sitt hem,fostranvård ochstadigvarandeförbarntagitharb. emot ett
varit gifteller harförälder och ärmedsammanborstadigvarande somc.
föreskrif-Regeringen fårföräldern.medhaft barnellerharmed eller genom

till-förkrävsdetlag,enligt denna attledighettillinskränka rätten omter
behov.totalförsvaretsgodose

januari 1995.kraft den 1träder ilagDenna
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett inslag i de rättsliga reformer arbetslivets omrâde genomfördessom
under 1970-talet möjligheterna till ledighetatt från arbetetvar utökades

lagstiftning. Syftet med ledighetsrefonnernagenom ny skapa ökadattvar
valfrihet och välfärd för anställda. Reformerna har också förbättrat förut-
sättningarna för de anställda förena förvärvsarbeteatt med familjeansvar,
studier, fackliga uppdrag De kan också ha bidragit tillm.m. antas höjaatt
kunskapsnivân hos arbetstagarna, den yrkesmässiga rörligheten på arbets-
marknaden och höja förvärvsfrekvensenatt bland kvinnor i Sverige.

Fördelarna med lagreformerna har inte kunnat erhållas kostnader ochutan
andra problem för arbetsgivarna. Reglerna inte heller alltid ha tilläm-anses

på det sätt förutsattespats vid deras tillkomst.som Företrädare för arbets-
givarsidan har särskilt de småuppgett företagenatt upplever lagarna som
svårförståeliga och svârhanterliga.

Under 1980-talet påbörjades utrednings-ett och kartläggningsarbete av-
seende ledighetslagstiftningen bestod olika delprojekt.tre Ettsom des-av av

projekt innebar lagteknisksa översyn lagarna ochen utfördes inom Ar-av
betsmarknadsdepartementet. Översynen redovisades i promemorian
Ds A 1982:5 Ledighetslagarna En lagteknisk granskning. De två övriga-
projekten utgjordes dels studie de ekonomiskaav konsekvensernaen av av
den samlade frånvaron från arbetet, utförd Riksrevisionsverket RRV,av
Fränvaron i arbetet omfattning, utveckling och kostnader, dels studie- en av
hur verksamheten hos myndigheter och företag påverkas de förändradeav
närvaromönstren, utförd Studieförbundet Näringsliv och Samhälleav SNS,
Mot ökat flexliv Ledighetslagar och dessas konsekvenser för verksamhet-
i företag och myndigheter. Någon lagstiftning grundval detta utred-av
nings- och kartläggningsarbete genomfördes dock inte.

Till ledighetslagarna brukar förutom semesterlagen 1977:480 följande- -
lagar räknas.
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studie-utbildningförledighettillrättarbetstagares1974:981lagen om
ledighetslagen

föräldra-barn,vårdledighet förtill1978:410 rätt m.m.lagen2. avom
ledighetslagen

inomföreningsuppdragvissaförledighettill1979:1184 rättlagen om
sia-ledighetslagenskolan, m.m.

in-svenskundervisning förförledighettill1986:163 rättlagen4. om
sñ-ledighetslagenvandrare

närståendevård när-förledighetersättning och1988:1465lagen5. om
ståendevárdslagen

tillrättreglernakan nämnasandra lagariledighetsbestämmelser omBland
förtroendemansfacklig1974:358i § lagen6fackligt arbeteförledighet om

medbe-1976:580lageni 17 §ochFMLarbetsplatsenställning på om
skyddsombudför uppdragledighetMBLarbetslivetstämmande i samt som

arbetsmiljölagen15 §5 §i 6 kap.skyddskommittéoch ledamot resp.av
stycketandrai §finns 14ledighetsreglerenstakasådanaAndra1977:1160.

lagenstycketfjärde§och 12LASanställningsskydd1982:80 alagen om
sökaförledighet nytthusligt arbetei attarbetstid1970:943 m.m.om

6 §i kap.uppdrag 4politiskaförledighetuppsägningstidunderarbete samt
KL.1991:900,kommunallagen§11och i 4 kap.RFregeringsformen

riksdagenmotioner iiårligen begärts att198283 har detriksmötetSedan
åstadkommai syftefullföljas, bl.a.skall attöversynsarbetetnämndadet nyss

Arbetsmarknadsutskottetsituation.mindre företagenstill deanpassningen
ledig-ochArbetstid,199192:AU2 semesterbetänkandeti annanAU har

ledighetslagstiftningen.sådan översynsig bakomprincip ställtihet aven

Våra direktiv1.2

Arbetsmark-förchefenanförutredningentill1992:98dir.direktivenI
följande.bl.a.nadsdepartementet

ledighetlagstiftningdenomfattabörskall göras omDen översyn som nu
i för-ledighetsreglernaförundantagmedinledningsvis,omnämntssom

arbetsrättskommitténtilldirektiveniSom jagtroendemannalagen. nämnt
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har dessa regler så sambandnära med reglerna arbetstagarinflytandeett om
dem iöversynen stället bör höra till uppgifterna för denatt kommittén.av

Semesterlagen bör inte omfattas uppdraget, med undantag för regler-av
17 § semesterlönegrundande frånvaro.na om

Utredaren bör sin utgångspunkt i det material blevta resultatetsom av
det nämnda utredningsarbetet i början 1980-talet och arbeta vidareovan av
med Tilldet. skillnad från vad gällde vid tidigaredet utredningsarbe-som

Ävenbör arbetet inte begränsas till lagtekniskatet aspekter. lagreg-nu
lernas materiella innehåll bör omfattas översynen, skall inriktas påav som
regler bättre skulle kunna till särskilt de små företagenssom anpassas
situation och administrativa kapacitet. Därigenom bör också de anställdas
möjligheter överblicka sina rättigheter öka.att

En uppföljning i relevanta delar de studier utfördes Riksrevi-av som av
sionsverket Studieförbundet Näringsliv och samhälle bör ske. Fallstu-resp.
dier bör igöras syfte så konkret möjligt belysa lagstiftningensatt som
konsekvenser på olika slag arbetsplatser. Uppföljningen de ekono-av av
miska studierna bör koncentreras till de företagsekonomiska effekterna av
frånvaron.

Arbetet bör omfatta hela arbetsmarknaden, både den privata och den of-
fentliga sektorn.

Översynen bör leda till konkreta förslag till lagändringar.

I direktiven uttalas vidare studieledighetslagens ändamål böratt avgränsas,
regelsystemet helhet böratt bli enklare och enhetligt, möjlig-som attmer

heten införa regler missbrukatt tillrätten ledighetmot bör övervägasav
tillrättensamt semesterlön vid olikaatt slag ledighet bör över. Ut-av ses

redningen skulle enligt direktiven slutfört sitt arbete den 31 decembersenast
1993.

1.3 Utredningsarbetet

Vi påbörjade vårt arbete i februari 1993. En våra första uppgifterav attvar
inleda undersökningar ledighetslagarnas tillämpning i företagen på detom
sätt förutsätts i direktiven. Under våren 1993 initieradessom därför tre
skilda undersökningar i syfte belysa lagstiftningens konsekvenseratt på olika

arbetsplatser.typer av
Vi till början Statistiska centralbyrån SCB igav uppdragen att genom-

föra s.k. tilläggsundersökning till de ordinarie arbetskraftsundersökningar-en
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tilläggsundersökningenmedAvsikten1993.kvartaletunder andraAKUna
iledighetsuttagetomfattningenkunskaperdetaljeradefå avatt ommeravar

lantbruksu-Sverigesvidvi professornVidaremyndigheter.företag och gav
enkätundersökningi uppdrag göraWibe,niversitet i Umeå, Sören att en

studiele-inställning tillföreträdarnasfackligaoch dearbetsgivarnasangående
000 före-tillskickades 1Enkätenföräldraledighetslagarna.och utdighets-

i uppdragAB,konsultföretag, Ceprovi attSlutligen genometttag. gav
ledig-händerpå vad närexempelkonkretai olika företagfallstudier somge

i företagen.hetslagstiftningen tillämpas
1993. Ihöstentill underredovisadesundersökningarnaangivnaDe ossnu

i kap. 6.behandlas debetänkandet
sammanträdenflertalvi haftbedrivande harutredningsarbetetsUnder ett

Vidarbetsmarknaden.påbilaga 1organisationer seförkontaktmänmed
synpunkter på denorganisationernasvi inhämtatsammanträden hardessa

handundertillfälleorganisationernalagstiftningen och attävenaktuella gett
viundersökningarderesultatenoch kommenteradel genom-somta avav

betänkandet.i iintagna kap. 5finnssynpunkterfört. Dessa
arbetsrättskommitté ochårsmed 1992i olika frågorvidare samråttVi har

regelförenk-till verkettill uppdragi anslutningskolverkStatensmed ett om
också haftVi harinvandrare.svenskundervisning förbeträffande bl.a.lingar

arbetsgrupptillsattSocialdepartmentetinomunderhandskontakter med en
föräldraförsäkringen.uppgiftmed överatt se
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2 Gällande rätt

I detta avsnitt redovisar vi för sig de olika lagstiftningar och reglervar om
ledighet omfattas vårt uppdrag. Vi har underm.m. vårtsom arbeteav även
upprättat omfattande promemoria i vilken ledighetsreglernaen sammanställts
horisontellt, dvs. likartade regler i de olika lagarna har jämförts i ett
sammanhang. Promemorian, inte biläggs betänkandet, finns arkiveradsom
hos utredningen.

2.1 Studieledighetslagen

Enligt lagen 1974:981 arbetstagares tillrätt ledighet för utbildningom
studieledighetslagen har varje arbetstagare till ledigheträtt från sin an-
ställning för undergå utbildning.att Lagen gäller anställda i såväl allmän

enskild tjänst och både störresom och mindre arbetsplatseravser 1 §.
Lagen i principär tvingande till arbetstagarnas förmån. Avvikelser från

lagens regler medges i viss utsträckning. Det gäller bl.a. reglerna kvalifi-om
kationstid för tillrätt ledighet och bestämmelserna ledighetens förlägg-om
ning. Dessa lagbestämmelser kan sättas spel föreskrift i kollektiv-ur genom
avtal. För avtalatt sådanett avvikelse skall giltigtom skallen överens-vara
kommelsen ha träffats eller godkänts på central nivå 2 §. Däremot medges
inte från lagens bestämmelseravsteg anställningsskydd, skadeständsskyl-om
dighet för arbetsgivaren och frågor Arbetsdomstolens behörighetom att

målpröva lagens tillämpning.om
Arbetsgivaren har rätt tillämpa kollektivavtalatt ett avviker från lagensom

även på arbetstagare inte är medlem den avtalsslutandesom organisa-av
tionen. Som krav härför gäller dock arbetstagarenatt sysselsätts i arbete som

med avtalet och inte omfattasavses tillämpligt kollektivavtalannat 2 §av
tredje stycket.

Vid lagens tillkomst förordades lagen skulle utformasatt ramlag-som en
stiftning förutsattes bli kompletterad bestämmelsersom i kollektivavtal.av

För tillrätt ledighet enligt studieledighetslagen fordras normalt arbets-att
vid tiden för ledighetenstagaren början har varit anställd hos arbetsgivaren



1994:41SOUGällande rätt48

demånader underminst tolvsammanlagtellermånadernade senaste sex
tillhänsynlängdanställningstidensberäkningen tasVidtvå åren. avsenaste

tidDenkoncern.inomarbetsgivare somhosanställningtidigare samma
delvisellerheltföretagarbetsgivareanställd hosvarit varsarbetstagaren en

3 §.kvalifikationsticenimedräknasskall äventill ägareövergått annan
allprinciputbildningen. Iinriktningensjälvfår avgöraArbetstagaren

omfattasyrkesutbildning,såvälutbildningfackligochallmänutbildning, som
be-dennamarkenFörinte.dockomfattassjälvstudier attRenalagen.av

undergåskälgälla denendastledighettillrätten somgränsning anges
utbildning . inteansågsdetinfördeslagenNäriinte lagen.längd reglerasLedighetens

skulleEn spärri lagen.sådan spärr sombehovnågot störrefinnas enav
bliskulleineutbildningarlängrevissatillledaregel kunna typeratt av

otillfredsställande.ansågsvilketför arbetstagarna,tillgängliga
ledighetbegirdhurreglerutförligainnehållerStudieledighetslagen om
ledighetbegirdskjutamöjlighetharArbetsgivaren att uppförläggas.skall

underrättaskalldettavill göraarbetsgivareEn genasmånader. somsex
arbetstagarorganisatio-kollektivavtalsbundnaberördaoch denarbetstagaren

för detskälenskyldigdärvidArbetsgivaren är attuppskovet. angeomnen
arbetstagaredengäller närUnderrättelseskyldighet ävenuppskovet.önskade
harArbetstagarorganisationen rätt attoorganiserad.ledighet ärbegärsom

4 §.i sakenarbetsgivarenmedöverläggningpåkalla
månaderänbörjaskallledighetenvillarbetsgivaren sexsenareOm att

aibetstagaror-uppskovettillsamtyckekrävsbegäran, avarbetstagarensefter
överlägningar,centralatillhänskjutitsfrågan aveller,ganisationen om

§.arbetstagarsidan 5huvudorganisationvederbörande
enväntetidefterfåruppskjuten,ledighetsinfått omarbetstagare,En som

§.förläggning 6ledighetensfråganprövningdomstolspåkallatvâ år omav
prinära bestäm-arbetsgivarensiinskränkninginte någoninnehållerLagen

intearbetsgivarenfalli de närförläggningledighetensi frågamanderätt om
kategoritill lenförhållandekollektivavtal ibundeneller brukarär avvara

tillhör.arbetstagarensom
ställiing. Kravetprioriteradhänseendenvissaiutbildning harFacklig en

utbildting. Omfackligintegällerledighetkvaliñkationstid för enviss
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arbetsgivare önskar skjuta ledighet avseende facklig utbildningupp änmer
tvâ veckor, krävs samtycke från arbetstagarorganisationen 5 §. Vid konkur-

mellan flera anställda ledighet underrens tid prioriteras fackligom samma
utbildning 7 §.

Om flera arbetstagare inte kan beredas ledighet samtidigt har den villsom
delta i facklig utbildning, nämnts, företräde. I andra hand skallsom nyss
företräde till den inte har utbildning motsvarande nioårigges som grundsko-
1a, och vid turordningen dem emellan, den har obekväm arbetstid.som
Turordning sker inom varje kollektivavtalsomrâde för sig 7 §.

Vid tvist tillämpning lagen detär den fackligaom organisationenav som
bestämmer lagens tillämpning till dess tvisten har prövats. Organisationen
har således s.k. tolkningsföreträde 11 §.

En arbetstagare avbryter sina studier har rätt återgåsom i arbeteatt men
måste då underrätta arbetsgivaren detta i förväg. Arbetsgivaren har iom
vissa fall rätt skjuta âtergångenatt till månad 10 §.upp en

Om uppsägning eller avskedande sker enbart det skälet arbetstagarenattav
begär eller i anspråk sin tilltar rätt ledighet, skall åtgärden på yrkande av
arbetstagaren förklaras ogiltig 8 §.

Om tvist uppkommer uppsägning giltig,är löper anställningenom en vid-
till dess tvisten slutligt har avgjorts.are Arbetstagaren fâr inte avstängas från

sitt arbete grund de omständigheter har föranlettav uppsägningen,som
inte särskilda skäl föreligger.om Arbetstagaren har rätt till lönoch andra

förmåner enligt bestämmelserna i 12 14 §§ LAS. Domstol kan dock interi--
mistiskt förordna anställningen skallatt upphöra.

Det inteär heller tillåtet arbetstagare försämradeatt arbetsförhållan-ge en
den eller minskning arbetstagarenlöneförmânernaen pâ grundav harattav
utnyttjat sin rätt till ledighet för studier 9 §.

En arbetsgivare bryter lagen eller kollektivavtal,som mot slutits medsom
stöd lagen, skadeståndsskyldigärav arbetstagaren.gentemot Arbetstagaror-
ganisationen kan åläggas skadeståndsskyldighet arbetsgivaren vidmot fel-
aktig tillämpning tolkningsföreträdet organisationenav insett ellerom upp-
enbarligen borde ha insett tolkningen fel.att var
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Föräldraledighetslagen2.2

föräldraledig-barn,vårdförledighettill m.m.1978:410 rätt avLagen om
tillförälder har rättegenskapiarbetstagareinnebär avhetslagen att en

uppnått ochbarnetdesstill ettbarnvårdanställning försinfrånledighet av
tillarbetstidenförkortavidare rätthar attArbetstagarenålder.årshalvtett

ålderårsuppnått åttaharbarnettill dessarbetstidnormalfjärdedelartre av
skerdetskolåret,det första senareavslutathar ombarnettill desseller

§§.och 31
förälder ärför den attgäller även utanledighet varatill somSamma rätt

denochfosterföräldrarbarn,vårdoch har ettvårdnadshavarerättslig om
medgiftvaritharellerförälder ärmedsammanborstadigvarande somsom

§.1föräldernmedhaft barneller harhareller
förmånsregler.föräldraförsäkringensfrånfriståendeledighettill ärRätten

föräldrapen-dåtiddenunderledigtfåalltiddock rätthar attArbetstagaren
fjärdedelarellerhälftentillarbetstiden treförkortningochutgårning av

§.föräldrapenning 4fjärdedelsellerhalvuppbärdå arbetstagarentidunder
med barnssambandiledighetheltillvidare rätthararbetstagareKvinnliga

för nedkom-tidpunktenberäknadedenföreveckorminstunderfödelse sex
förledighettillrätthar ävenDenedkomsten.efterveckorochsten sex

amning 4 §.
förbarntagitellerbarn ettemotadopterathar ettarbetstagareFör somen
tid-från denräknasi ställetårhalvtochtidenskalldet, ettadoptera ettatt

3 §.vårdi sinfick barnetarbetstagarenpunkt när
barnsbördvidledighetförutomgällerledighetförkvaliñkationskravSom -

föräldrapenningtillfällig attuppbär ar-då arbetstagarenamningoch samt -
anting-arbetsgivarenhosanställdvaritbörjan harledighetensvidbetstagaren

deundermånadertolvminstsammanlagtellermånadernade senaste sexen
5 §.två årensenaste

begär.arbetstagarentill de dagarförläggasprincipiskall somLedigheten
spridashuvudregeldockarbetstidsförkortning skalli form somLedighet av

samtliga dagar.arbetsveckansjämnt över
skallorganisation,fackligaarbetstagarensmedöverläggning skettinteOm

underförläggningledighetensmed arbetstagarensamrådaarbetsgivaren om
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dagen. inteKommer bestämmer arbetsgivarenöverens, inte annatman om
Arbetsgivarenavtalats. får dock inte arbetstagarens samtycke delautan upp

ledigheten under arbetsdagen eller förlägga tillden tid arbetsdagensänannan
början eller slut 8 §.

Föräldraledigheten får delas på högst perioder kalenderår.treupp per
Denna begränsning integäller dock ledighet under tid arbetstagarennär

föräldrapenninguppbär enligt 4 kap. 4 § andra stycket lagen 1962:381 om
allmän försäkring AFL eller tillfällig föräldrapenning 6 §.

Den arbetstagare vill utnyttja sin till ledighet skallrätt huvudregelsom som
anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början.
Om detta inte kan ske, skall anmälan sågöras möjligt. För ledig-snart som
het i samband tillfälligmed vård barn underrättelsetidenär vecka.av en
Beror ledigheten sjukdom eller smitta gäller huvudöver inte någontaget
underrättelsetid 7 §.

Arbetstagaren har avbrytarätt påbörjad ledighet och återuppta arbetet iatt
omfattning före ledigheten. Arbetstagaren måste i sådant fallsamma som

underrätta arbetsgivaren möjligt. Vid föräldraledighet månadsnarast om en
eller gäller viss varseltid inför återgången 9 §.mer

Föräldraledighetslagens regler anställningsskydd överensstämmer i hu-om
vudsak med studieledighetslagens.

Arbetstagaren tillerkänns skyddäven minskning anställningsförmâ-mot av
eller försämring arbetsförhållandena på sätt än beror påner annatav som

uppehållet i arbetet. Därtill arbetstagarenär inte skyldig tålaatt annan om-
placering sådanän kan inomske för anställningsavtalet ochsom ramen som
är nödvändig följd ledigheten 10 och 11 §§.en av

En arbetsgivare bryter lagen kan åläggas skadeståndsskyldighetmotsom
13 §.

En kvinnlig arbetstagare har bl.a. under tidenrätt från och med denatt
sextionde dagen före den beräknade nedkomsten bli omplacerad, hon påom
grund havandeskapet inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter.av
Rätten till omplacering föreligger endast det skäligen kan krävasom att
arbetsgivaren bereder henne arbete hos sig 12 §. Arbetstagaren skallannat
anmäla hon önskar omplacering minst månadatt dessförinnan 12 §.en a
Det finns vidare i 12 § regel tillrätt omplacering för havande, kvinn-en om
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arbetsmil-på grundi sitt arbeteinte får sysselsättaslig arbetstagare avsom
jöföreskrifter.

underrättelsetid iReglernaväsentligt tvingande.i alltreglerLagens är om
skyldighetarbetstagarensledighetmed begäransamband attsamt omom

ledighet ochpåbörjadvill avbrytaarbetsgivaren arbetstagarentillanmäla att
återgå i arbete, dockärsedan harefter vilken arbetstagaren rätttidden att

Även förläggningledighetenstillämpningendispositiva. den närmare av
slutits eller godkäntskollektivavtalfår bestämmas somgenomm.m.

nivå 2 §.central

Sñ-ledighetslagen2.3

försvenskundervisningledighet förtill1986:163Enligt lagen rättom
antagits till sådanarbetstagaresfi-ledighetslagen harinvandrare somen

och meddelta i denna. Iledig förundervisning sfi rätt attattatt envara
förförutsättningarnaundervisningen alltsåantagits till ärhararbetstagare

enligt denna laguppfyllda. Ledighetsñ-ledighetslagentillämpning ansesav
författningar §.tillämpning andra ltid vidarbetad avsom

för1985:1100skollagenenligt 13 kap.kommun harEn attansvar sam-
arbetstagarorganisationer arbets-arbetsgivare berördamed ochråd sker om

lösaundervisningen. Syftet med samrådeti ärdeltagande samt-atttagarnas
undervis-förläggning. Måletkring utbildningen och dess ärliga frågor att

såvälolägenheter förskall tillgodoses ochpedagogiska kravningens att
till ledighet har iarbetsgivare undviks. Arbetstagarens rättarbetstagare som

träffas vidöverenskommelsegjortssñ-ledighetslagcn beroende att enav
arbetsgivaren,förläggning. Omi undervisningen och desssamrådet fråga om

arbetstagarorganisatio-kommunenstudieanordnaren i förekommande falloch
vill delta iarbetstagarearbetsgivaren skyldigär att somge ennen enas,

restid 3 § förstaför undervisning ochundervisningen erforderlig ledighet
jfr 198586:67 48.stycket, s.prop.

träffas regleras arbets-undervisningen inte kanOm överenskommelse om
arbetstagaretill ledighet i 3 § andra stycket. Därrätt atttagarens anges som

från anställningen. Arbets-heltidsstudier helt ledigbedriver har rätt att vara
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bedriver deltidsstudier förkorta arbetstiden till hälftenhar rätttagare attsom
för arbetsplatsen arbetstiden. För arbetstagare medden normala kortaav

dessa lediga från anställningen.deltider gäller alltid får heltatt vara
skall arbetstagaren vill utnyttja tillArbetsgivaren underrättas sin rättattom

ledighet minst månad före ledighetens början 4 §.en
får påbörjad ledighet arbetet iArbetstagaren avbryta och återupptaen sam-

Arbetsgivarenomfattning före ledigheten. skall underrättas häromma som
möjligt. Arbetsgivaren dock inte skyldig låta arbetstagarenärsnarast att

tidigareåtergå i arbete två veckor efter det underrättelse har lämnatsän att
5 §-

innehåller slutligen anställningsskydd,Lagen regler skadeståndsskyldig-om
het processuella bestämmelser 6 9 §§. Reglerna bygger på studiele-samt -
dighetslagens motsvarande bestämmelser.

i princip tvingandeLagen till arbetstagarens förmån.är De regler som
inom vilka tider olika iunderrättelser samband med ledigheten skallanger
dispositiva.ske får kollektivavtalär De arbetstagarsi-ersättas genom som

dan slutitshar eller godkänts nivå.central Den tilllämpningennärmare av
bestämmelse löneskydd får också bestämmas på det 2 §.sätteten om m.m.

Regeringen har nyligen förelagt riksdagen proposition prop.en
199394: 126 förslagmed till vissa ändringar i sfi.

2.4 Sia-ledighetslagen

Lagen 1979:1184 till ledighet för vissa föreningsuppdragrätt inomom
skolan, sia-ledighetslagen arbetstagare ledig frånrätt attm.m. ger en vara
sin anställning för utföra vissa uppdrag ideell förening elleratt en annan
liknande sammanslutning arbetstagaren tillhör. Uppdragen skallsom avse en
uppgift föreningen åtagithar sig kommun och insatsen skallgentemotsom en
fullgöras under skoldag i grundskolan eller på dagtid inom allmän fritids-
verksamhet för skolpliktiga barn i anslutning till skoldagen 1 §.

Arbetstagaren har till ledigheträtt under nittiohögst arbetstimmar per
kalenderår. Om arbetstagarens tjänstgöring kan bli mindre l 600änantas
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motsvarandeiledighettillbegränsas rättenkalenderåretunderarbetstimmar
3 §.mån

§.förväg 4iveckortvåminstarbetsgivarentillanmälasskallLedigheten
uppgårkalendermånad ellerarbetstimmartjugoöverstigerledigheten perOm
kalen-undertjänstgöringstidenantagligadenfemtontill än procent avmer
vidarefårArbetsgivarenledigheten.arbetgivaren vägrafårdermånaden

förolägenhetväsentligmedföraskulledennaledighet,ävenvägra omannan
under-huvudregelmåsteArbetsgivaren§.5verksamhet somarbetsgivarens

amnäldes,ledighetenefter detvecka ominom attarbetstagarenrätta en
§.6ledighetarbetstagarenvägraarbetsgivaren attavser

studieledighetslagenreglermotsvarande omvidareinnehåller somLagen
bestämmelser.processuellaskadeståndanställningsskydd, samt

in-Lagenarbetstagaren.förförmåntilltvingandebestämmelser ärLagens
frånavvikelserdärventilnågonledighetslagarandraintenehåller som --

kollektivavtal.medgesbestämmelserlagens genom

Närståendevårdslagen2.5

närståen-närståendevårdförledighetochersättning14651988:Lagen om
arbetstagareförledighettillrättregler sombl.a.innehållerdevårdslagen om

§.1närståendesjuksvårtvårdar personen
ochi landethärvården atttillämpning gäller attför lagensvillkor gesSom

§.3försäkringskassaallmäninskrivna hossjuke ärdenochvårdarenbåde
uppbärtid då hanunderfrån arbetetledighettill helhar rättArbetstagaren

ellerhälftentillarbetstidenförkortningtillochenligt lagenersättninghel av
ersättningtjärdedelsellerhalvuppbärdå hantidunderfjärdedelartill tre

varjeförsammanlagt30 dagar somhögst personförErsättning20 §. utges
harjuni 1993,kraft den liträddelagändring,Genom6 §.vårdas somen
tillnärståendevård ökatsförersättningochledighettillmed rättdagarantalet

ochhälso-svenskadenhiv-smittats inomvårdför240 sompersonenav
§§.och 6sjukvården 4
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Arbetstagaren skall så möjligt underrätta arbetsgivaren hansnart som om
vill ledig i samband därmed möjligt hur länge hansamtvara om ange- -

ledig 22 §.attavser vara
Arbetstagaren har avbryta påbörjadrätt ledighet och återuppta arbe-att en

i omfattning före ledigheten 23 §.tet samma som
Lagen innehåller vidare bestämmelser anställningsskydd, skadestånds-om

skyldighet processuella bestämmelser 24 27 §§. Dessa bestämmelsersamt -
har sina motsvarigheter i föräldraledighetslagen.

Reglerna till ledigheträtt tvingandeär till arbetstagarens förmånom
21 §-

I 1994 års budgetproposition prop.l99394:100 Bilaga 6 föreslås ut-en
byggnad tiden för till ersättningrätt och därmed ledighetäven till 60av - -
dagar.

2.6 Vissa övriga ledighetsregler m.m.

Förtroendemannalagen

Lagen 1974:358 facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsenom
FML förtroendemän i fackföreningar, ellerär brukar bundnager som vara

kollektivavtal för arbetsplatsen, vissa förmåner. Förmånerna gäller för-av
troendemän är anställda hos arbetsgivaren på arbetsplatsen. Förtroende-som

har bl.a. tillrätt ledighet för uppdraget. Om ledighetenmannen denavser
fackliga verksamheten den arbetsplatsen, har förtroendemannenegna
också tillrätt bibehållna anställningsförmåner under den lediga tiden.

Den fackliga verksamhet omfattas FML indelas således i två kate-som av
Ärgorier. det fråga verksamhet förtroendemannensom som avser egen

arbetsplats har denne till ledigheträtt med bibehållna anställningsförmáner
7 §. Ledigheten kan deltagande i lokal eller central tvisteförhandlingavse

förhållande arbetsplatsen. Det kan även frågasom utbild-avser vara om
ning direkt betydelse för förhållandena på arbetsplatsen.av

Den andra kategorin facklig verksamhet sådanär kan röraav som anses
förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare inte, eller i vartmen som
fall inte enbart, förtroendemannens arbetsplats. För verksamhetavser påsom
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ledighettillrättförtroendemannenhararbetsplatserandraberördet sättet
förbetalningtillinte rättharförtroendemannenenligt FMLarbetetfrån men

i fack-deltarförtroendemannenfrågakanDet att6 §.ledigheten omvara
kongresser,avtalskonferenser,arbetsplatser,andraförhandlingsarbeteligt

liknande.ochrepresentantskap
förekommandeiochledighettillha rättskallförtroendemannenFör att -

skallförtroendemannenaktivitetdenkrävsbetalningtill somattfall rätt -
Ledighetenförtroendeman.uppdragför hansinomfalleri somdelta ramen

tillmed hänsynskäligtvad äromfattning änha störreheller somfår inte
betydandemedföraintefårledighetenocharbetsplatsenpåförhållandena

stycket.§ andra6gångbehörigaarbetetsförhinder
dispositiva.FMLi ärLedighetsreglerna

Medbestämmandelagen

fårMBLarbetslivetimedbestämmande1976:580lagen17 §Enligt om
förhandlingorganisation vidsinföreträdahar attarbetstagare utsettssomen

förledighetReglernai denna.deltaförledighetskälig omattinte vägras
MBL.§i 17bestämmelsenframförgällerFMLenligtförtroendemanfacklig

mellanförhandlingarförbetydelseegentligasindärförfårMBLiRegeln
igällerRegelnvarandra.tillkollektivavtalsförhâllandeiinte stårparter som
§tvingande 4Denenligt MBL. ärförhandlingarslagallaprincip för av

MBL.

Anställningsskyddslagen

LAS haranställningsskydd1982:80stycket lagenandraEnligt 14 § om
uppsägnings-anställning undersinfrånhararbetstagare sagts uppsomen

föranställningsförmåner attbibehållnaledighet medskäligtilltiden rätt
för be-Motivetarbete.sökasättarbetsförmedlingen ellerbesöka annat
anställ-utnyttja tiden föremöjligheterarbetstagarna attstämmelsen är att ge

detnärmotiv vägerDettaarbete. tungttill sökaupphörandeningens att nytt
utfor-häravbakgrundharLagtexten motarbetsgivaren sägerär som upp.
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så de särskilda rättigheterna enligt enbart tillkommerbestämmelsenmats att
har självarbetstagare blivit uppsagda. En arbetstagare sägersom som upp

sig inte uppsägningstidenhar således några särskilda rättigheter under utöver
följer anställningsavtaletdem och det kollektivavtal reglerarsom av som

förhållandena arbetsplatsen.

Lagen arbetstid i husligt arbeteom m.m.

I 12 § fjärde stycket lagen 1970:943 arbetstid i husligt arbetea om m.m.
finns bestämmelse andra14 § stycket LAS. Bestämmelsenmotsvararen som

uppsagd arbetstagare under uppsägningstiden till skälig ledigheträttger en
från anställningen bibehâllnamed anställningsförmåner för besöka arbets-att
förmedlingen eller på sätt söka arbete. De arbetstagare lagenannat som

omfattas inte LAS och särreglering har därför varit nödvändig.avser av en

Arbetsmilj

Arbetsmiljölagen 1977:1160 innehåller bestämmelser har till syfte attsom
säkerställa arbetsmiljö bl.a. inte arbetstagare förutsätter ohälsa elleren som
olycksfall. Lagens regler syftar till främjaäven samverkan mellan arbets-att
givare och arbetstagare för åstadkomma god arbetsmiljö.att en

Som led i arbetet förverkliga lagens syften finns bestämmelserett att om
bl.a. skyddsombud och skyddskommitté. På arbetsställe, där minst fem
arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall bland arbetstagarna ellerutses ett
flera skyddsombud. skyddsombud skall påäven arbetsställeutses annat om
arbetsförhållandena påkallar detta. Skyddsombudet lokal arbetstagar-utses av
organisation eller brukarär bunden kollektivavtal i förhållandesom vara av
till arbetsgivaren. Om sådan organisation inte finns skyddsombudetutses av
arbetstagarna 6 kap. 2 §. För arbetsställe där minst femtio arbetstagare
regelbundet sysselsätts skall det finnas skyddskommitté 6 kap. 8 §.

När skyddsombud kollektivavtalsbärande fackförening har skydds-utsetts av
ombudet ställning facklig förtroendeman enligt FML, regler bl.a.av vars om
ledighet gäller i sådant fall.
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arbets-för fackliga verksamhetenFML allmänna dende ramarnager
från FML gälleravvikerplatsen. i lag meddelats bestämmelserHar som

emellertid de bestämmelserna.
till ledig-denEnligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt6 kap. 5 § i ett

vidbibehåller anställningsförmånerför uppdraget och sinahet fordrassom
skyddskommittéför ledamotsådan ledighet. Bestämmelsen gäller även av

6 kap. 15 §.
farosituationeri harVid ledighet behövs akutatvist hur lång t.ex.somom

yrkesinspektio-itolkningsföreträde avvaktandet enskilda skyddsombudet
ställningstagande 6 kap. 7 §.nens

Kommunallagen

ledighet för arbetstagare1991:900 finns regelI kommunallagen somen om
uppdrag 4 kap.fullgöra kommunalai förtroendevald skallegenskap av

ledighet fråntill denEnligt den bestämmelsen har arbetstagaren rätt11 §.
1990912117, 168.sitt jfranställningen behövs för uppdrag s.prop.som

Regeringsformen

förochregeringsformen får riksdagsledamot ersättareEnligt 4 kap. 6 § en
tjänsteuppgift ellerledamot hinderdenne fullgöra uppdrag utan an-avsom
1973:90 262.förpliktelse åligger honom jfrsådan s.prop.nan som

avskedande arbets-1939:727 förbud uppsägning ellerLagen mot avom
anledning värnpliktstjänstgöringmedtagare m.m.av

uppsägning eller avsked grundDenna lag innehåller förbudett mot av
ellertjänstgöring åligger enligt värnpliktslagenarbetstagare som ensom en

utföraenligt i skyldigarbetstagare stadgande lag är staten.attannars
antagits frivillig inomreservpersonal och denLagen gäller även som som

tjänstgöringsskyldigenligt frivilligt blivitförsvaret eller den åtagandesom
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Deninom det totala försvarets krigsorganisation. gäller vidare den som
enligt frivilligt åtagande blivit tjänstgöringsskyldig vid avdelning inom för-

för ställas till Förenta Nationernas förfogande under förutsättningsvaret att
denne ofördröjligen underrättat arbetsgivaren sitt åtagandeatt 1 §.om

Lagens regler tvingande tillär arbetstagarens förmån 2 §.a
En arbetstagare beordrats till ifrågavarande tjänstgöring bör ofördröj-som

ligen meddela arbetsgivaren tjänstgöringennär skall börja och hur lång tid
den beräknas pågå. Arbetstagaren bör vidare i tidgod meddela arbetsgivaren
vilken dag han kan âterinträda i arbetet. Om den beordrade tjänstgöringen
pågått månaderän arbetsgivaren inteär skyldig låta arbetstagarentremer att
träda i tjänst tidigare tvåän veckor från det arbetsgivaren med-att mottog
delandet 3 §.

Lagen innehåller vidare bestämmelser bl.a. anställningsskydd, skade-om
stånd och rättegång.

Räddningstj änstlagen

I räddningstjänstlagen 1986:1102 finns i 44 § bestämmelse förut-en som
sätter ledighet för arbetstagare. bestämmelsenI föreskrivs bl.a. denatt som
under året fyller lägst och högst sextiofem år så behövsarton är när skyl-
dig medverka i räddningstjänst, iatt den mån hans kunskaper, hälsa och
kroppskrafter tillåter det. Den har tagits skyldigär delta i övningutsom att
med räddningsvärnet under högst tjugo timmar årligen.

Sjukledighet

Rätten för arbetstagare ledig från arbetet vid sjukdom inteatt ären vara
reglerad i lag.
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frånvaroSemesterlönegrundande2.7

tillarbetstagares rätt1977:480semesterlagen ärHuvudregeln i att se-en
in sitt arbete.tjänatharden arbetstagarenbaseras på lönmesterlön genom

finnssemesterlön. Dessatilldockfrånvaro grundar rättVissa an-typer av
semesterlagen.givna i 17 §

tidgäller denbegränsningsregler vadinnehåller vissaParagrafen som
tillmed grundadfrån arbetet rättfrånvarandehararbetstagaren rätt att vara

räkna inskallfrånvarodagarberäkningen antaletVidsemesterlön. manav
in arbets-räknarbetyder ävenperioden. Detarbetsfria dagar under att man

frånvaroperiod.ioch söndagarfria lördagar en
nämligen:ledighet,olikaomfattar åttaförsta stycket17 § typer av

sjukdomarbetsskadagrundledighet på av
föräldrapenningbarnför vård närhavandeskap ellerledighet vid2. av

föräldrapenningtillfälligeller utges
smittarisk överförandegrund förledighet avav.

studieledighet
.

militärtjänstledighet för
.

civilförsvarstjänstledighet för
.

sfisvenskundervisning för invandrareförledighet.
vård närståendeledighet för av.

1punktpå sjukdomarbetsskadaLedighet grund av

arbets-grund sjukdom ellerfrånvaro påomfattar från arbetetPunkt 1 av
begränsad till högst 180frånvarotill semesterlönegrundande ärskada. Rätten

arbetsskada.inte beror påintjänandeåret i de fall sjukdomendagar under en
frånvaroperioden skall inräknasitredje framgårstyckelagrummetsAv att

skulle arbetat. l deinte haunder perioden arbetstagarende dagar näräven
Om orsakenoch söndagar. ärinräknas arbetsfria lördagar180 dagarna t.ex.
varit oavbrutetarbetstagarengäller inte ISO-dagarsgränsen. Omarbetsskada

intjänan-under två helaarbetsskadagrund sjukdom ellerfrånvarande av
tillfrånvaroperioden inte rättgrundar därefter infallande dagdeår, semes-av

defrånvaro underbestämmelse skalltillämpningenterlön. Vid dennaav



Gällande 61rättSOU 1994:41

i fall bero arbets-frånvaroperioden inte någotförsta 90 dagarna ansesav
fråganmedBegränsningen 90 dagar hängerskada. attsamman om ar-om

enligt 1976:380tidigare inte prövades lagenenligt reglerbetsskada om
inträf-efter det skadanförrän efter 90 dagararbetsskadeförsäkring LAF att

arbetsskadadrabbas bådeåravsnitt 8.5.2. För den underfat. Se ett avsom
itiden bli olika lång beroende påprivilegieradesjukdom kan denoch annan

inträffat.ordningsföljd frånvarotypernavilken

2föräldraledighet punktHavandeskaps- och

dagar med för-grunda semesterlön under 120Båda föräldrarna har rätt att
adoption. ensamstående förälder haräldrapenning vid barns födelse eller För

itill semesterlönegrundande frånvarotiden utsträckts till 180 dagar. Rätten
havandeskapspenning tillfällig föräldrapenningsamband med eller utgesatt

föräldrapenningtill tillfällig begrän-inte tidsbegränsad. Däremotär är rätten
enligt 1962:381sad. Sådan föräldrapenning 4 kap. 12 § lagenutges om

förutom iförsäkring under 120 dagar barn och år sambandallmän AFL per
då ersättningstidensjukdom eller smitta barnets ordinarie vårdaremed hos är

begränsad vid barns födelse ochtil 60 dagar. För de särskilda pappadagarna
s.k. särskildakontaktdagar gäller regler.

Ledighet på smittorisk 3grund punktav

En risk smittaarbetstagares ledighet grund för överförande ärav av
förutsättning tillsemesterlönegrundande under arbetstagaren har rättatt

Rättersättning enligt ersättning till smittbärare: tilllagen 1989:225 om
smittbärarpenning föreligger, måste avstå från förvärvs-arbetstagarenom

smittskyddslageni1988:1472arbete grund enligt eller livs-beslutettav
föreskrifter,medelslagen 1971:511 enligt livsmedelsla-eller meddelatssom

Smittbärarpenning utgår i fall då måste avstå frånarbetstagareävengen. en
förvärvsarbete på grund vissa läkarundersökningar eller hälso-typerav av
kontroller.
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tids-smittorisk hargrundfrånvarosemesterlönegrundandetillRätten av
stycket§ förstai 17sättbegränsats somsamma

4punktutbildningförLedighet

grundasamtidigt rättstudier ochförarbetefrånfrånvarandeRätten att vara
utbild-utgår ellerstudiestödviss form attförutsättersemesterlöntill att av

verksamhetfackligmedfackliga ellerväsentlig del samman-tillningen avser
vidsemesterlöntillrättersättningsformerDefrågor.hängande gersom

vuxenstudiebidrag ellerkorttidsstudiestöd,anknytning ärfackligstudier utan
ersättningsfor-1973:349. Dessastudiestödslagenenligtutbildningsarvode

bristfälligochkortharförvärvsarbetandetillriktadefrämst enär sommer
studietiden.underinkomstförutgå i ställetskallErsättninggrundutbildning.

studiernainkomstbortfallersättning försådanerhåller ansesarbetstagareOm
skallutbildningenförledighetenförvärvslivettillanknytning attsådanha

semesterlönegrundande.vara

5punktvapenfri tjänstochmilitärtjänstförLedighet

värnpliktsut-vidfrånvarosemesterlönegrundandetillrättarbetstagaresEn
repetitionsöv-utförtid hantillbegränsad denpraktikenibildningen är som

begränsadfrån arbetet ärfrånvarovidsemesterlöngrundaningar. Rätten att
dagar.till 60

punkt 6civilfdrsvarstjänstLedighet för

civilförsvarsövningiår ochfyllt 22 ärharEn arbetstagare uttagen ensom
grundai landet harcivilförsvarsberedskap rättråderdet inte attunder tid då

militärtjänstvidsättDenna rätt ärsemesterlön vid frånvaron. somsamma
60 dagar.begränsad tillvapenfri tjänstoch
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för svenskundervisning för invandrare, sfi punkt 7Ledighet

enligt sñ-ledighetslagen till ledighet för lära sigInvandrare har rätt att svens-
vid frånvaro såka. Rätten grunda semesterlön denna gäller längetypatt av

undervisningen pågår.

närståendevård 8Ledighet för punkt

för arbetstagare ledig enligtFrånvaro närstâendevårdslagcnär ären som
semesterlönegrundande högst 45 dagar.

Tvåårsregeln

I § andra stycket finns specialregel,17 semesterlagen tvåårsregeln,en som
gäller sjukfrånvaro. arbetstagareenbart Har grund sjukdom ellerav ar-

betsskada varit oavbrutet frånvarande från arbetet under tvâ hela intjänandeâr
därefter infallandegrundar dag frånvaroperioden inte till semesterlön.rättav

Halvtidsfrånvaro

Vid tolkning kvaliñkationsgränsen 180 dagar vid sjukskrivninghalv iav
första17 § stycket, punkt skall dag dâ arbetstagare delvis varit frånvaran-

de på sjukskrivninggrund halv räknas dag AD 1983 149.av som en nr
Den halvt sjukskriven inte frånvarandeär i den meningsom anses som

förutsätts i tvåârsregeln. fastslogAD i avgörande AD 1982 72ettsom nr
arbetstagare, först varit sjukskrivenhalvt och erhållitsedan halvtatt en som

sjukbidrag, inte skulle ha varit oavbrutet frånvarande från arbetet.anses
Arbetsgivarens organisation hade yrkat arbetstagaren inte skulle ha rättatt
till semesterlön efter den tidpunkt från vilken han varit frånvarande från
arbetet dagen iunder halva tvâ hela intjänandeâr. AD anförde bl.a. vissaatt
konsekvenser för arbetsgivarens del kunde undvikas han med beaktandeom

LAS saklig förregler grund uppsägning omreglerade arbetstagarensav om
anställningsförhållande till halvtidsanställning.en





SOU 1994:41 65

Översynsarbetet3 åren 1980 1982-

3.1 Bakgrunden

l proposition till riksdagen i april 1980 prop. 1979802150 anmälde denen
dåvarande regeringen tiden för översyn lagstiftningenatt var mogen en av

ledighet. Föredragande statsrådet konstaterade ingen samlad analysom att
hade gjorts de konsekvenser den snabba utvecklingen ledighets-av som av
möjligheterna medfört och frågorna borde studeras. Bl.a. borde denatt nu
samlade frånvaron och kostnaderna i olika avseenden kartläggas.

Översynens inriktningnärmare i proposition årangavs en senare samma
besparingar i statsverksamheten, prop. 198081:21. Där uttaladesom m.m.
syftet med översynen skulle förbättraatt samspelet mellan olikaattvara

lagar och därmed arbetsmarknadens funktionssätt för den skull rubbautan att
lagstiftningens grundläggande inriktning.

Översynen ledighetslagstiftningen kom sedermera innefattaav att en
granskning från samhällsekonomiska, organisatoriska och rättstekniska syn-
punkter. Den lades i olika delprojekt. För det första fick Riksrevi-treupp
sionsverket RRV i uppdrag studiegöra de ekonomiska konsekven-att en av

den samlade frånvaron på arbetet. För det andra uppdrogs åt Studie-serna av
förbundet Näringsliv och Samhälle SNS konsult göra studieatt som en av
hur verksamheten i myndigheter och företag påverkas de förändradeav
närvaromönstren. Det tredje delprojektet bestod lagteknisk översyn,av en

skulle utföras Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat.som av
En redogörelse för resultatet Översynsarbetet, presenterades höstenav som

1981 våren 1982, lämnas i det följande.-

3.2 RRV:s rapport

RRV:s studie redovisades i 1980:1242 Frånvaron i arbetetrapporten om--
fattning, utveckling och kostnader.

RRV studerade omfattningen frånvaron dels sammanställaav attgenom
befintlig statistik, dels genomföra tilläggsundersökningatt tillgenom en
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studierDessamyndigheter.vid femspecialstudiedelsAKU och engenom
frånvaroan-dominerandede heltochsjukfrånvaron semesternvisade varatt

förarbetstidsbortfalletuppgicktilläggsundersökningenEnligtledningarna.
1981.kvartaletandraundertill 9,2 procentfrånvaro än semesterannan

förundersökningeni densvaradestudierförochvård barnförFrånvaro av
arbetstidsvolymen.respektive 1,41,9 procentarbetstidsbortfall avomett

iutgångspunktmedfrån arbetet trefrånvaronförkostnadernabelysteRRV
företags-samhällsekonomiskt,nämligen ettperspektiv,ekonomiska ettolika

perspektiv.statsfmansielltekonomiskt och ett
samhällsekono-frånvaronsvärderadesstudiensamhällsekonomiskaI den

förändringarnågrabakgrundintäktssida antagnaochkostnads- motmiska av
ledighet.tilli rätten

vilka faktorerbelysaförgenomfördesstudien attföretagsekonomiskaDen
samband mediföretagenåsamkaskostnader,indirektadepåverkar somsom
faktorerberoendestarktstorlek somKostnadernas avsyntesfrånvaron. vara

inteansåg detRRVföretag.särskiltvarjeiförhållandenaförspecifikaär
fallstudieri utfördaerhållitsuppgifterdeledningmedmöjligt somatt avvara

i dessnäringslivetförellerbranschvissförsigkostnadernaberäkna vare
helhet.

utgifterochinkomsterkartläggningvidare statensredovisadeRRV aven
Vidare197980.197576tidsperiodenavseendefrånvaronför den ersatta -

frånvaronsi denförändringarkänslighetskalkyl hur ersattairedovisades en
belysteKalkylenutgifter.ochinkomster sam-påverkadeomfattning statens
arbetsgivar-ochindirekta skatterinkomstskatter,ersättningar,mellanbanden

frånvaro.olikaiförändringar ersattvidavgifter typer av

SNS rapport3.3

ökatMoti1981oktoberi rapportenredovisadesutfördestudie SNSDen
ochi företagverksamhetförkonsekvenseroch derasLedighetslagarflexliv -

myndigheter.
frånvarostatistik.nationellanalyseradesochpresenteradesI rapporten

arbets-ochsammansättningarbetskraftensbetydelsendiskuteradesVidare av
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marknadens regelsystem för frånvaro frânvarostatistik.och Storleken av
frånvaron med stöd ledighetslagar och frånvarons konsekvenser för verk-av
samheten i företag och myndigheter diskuterades med utgångspunkt i fallstu-
dier och intervjuer.

I studien framkom ledighet enligt ledighetslagarnaatt vanligare i of-var
fentlig verksamhet, främst på grund den större andelen kvinnlig arbets-av
kraft.

De slutsatser undersökningen ledde fram till följande. Regelsystemetvar
behövde förenklas. De små företagens situation borde särskilt uppmärksam-

Den fortsatta utvecklingen ledighetsrättmas. borde präglas mindreav av
detaljerad lagstiftning och generella principer för individuellmer avväg-av
ning mellan betalt arbete och andra uppgifter. Organisationen verksam-av
heten i företag och myndigheter måste till de förändrade förhållan-anpassas
dena på arbetsmarknaden.

3.4 Departementspromemorian

Den lagtekniska översynen gjordes Arbetsmarknadsdepartementetssom av
rättssekretariat redovisades i promemorian Ds A 1982:5 Ledighetslagarna -
En lagteknisk granskning i april 1982. Till sitt förfogande hade sekretariatet

särskild referensgrupp beståendeen för på arbets-representanterav parterna
marknaden. LO hade dock avböjt delta.att

Promemorian innehåller inventering och diskussion kring olikaen av pro-
blem inga preciserade förslag till lagändringar.men Problem ärtassom upp
bl.a. ledigheternas ändamål, kvaliñkationsregler, ledigheternas längd, an-
mälan anspråk på ledighet, olika ledighetsperioder,om ledigheternas för-
läggning, deltidsledigheter, återgång i arbete och sanktionsregler.

l promemorian konstateras det knappast tordeatt möjligt samordnaattvara
de olika ledigheterna i enda ledighetslag, framför allt beroende påen deatt
olika ämnesområdena skiljer sig alltför mycket åt. Vissa ledighetsregler står
i så omedelbart samband med övriga lagregler på visst omrâde det inteett att
är lämpligt bryta dem och placeraatt ut dem i allmän ledighetslag. Menen

betydande måttett samordning skulle kunna inomgörasav för varjeramen
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Svenskundervisningämnesområde.visstförinom ettellersärskild lag ramen
formprioriterad ut-införas avkunnaskulle eninvandrare somför t.ex.

deskeockså attSamordning kanstudieledighetslag. genomibildning nyen
kvalifi-frågaipunkterradpåregler t.ex. omlikartadefårolika lagarna en -

i arbete.återgångochansökningstiderledighet,förkationstid
ledig-s.k.defastslåsvolymmässigt kan attdetpromemorian attI noteras

sjukfrånvaronfrånvaron;omfattandeden mestintehetslagarna representerar
förledighetochsemesterledighetföljdfränvaroanledningen, avden störstaär

bam.vård av
följande.bl.a.vidareuttaladesdepartementspromemorianI

företagetenskildadetförproblemskapakanledighetsreglernaolikaDe
vissatvekan typernågonheller att avinteråderDet ommyndigheten.eller

oftaåterkommerledigheterellerdeltidsledigheterallt somframförledigheter,
Sådanaproblem.särskildaskapa pro-varsel, kanellerperiodviseller utan

intressearbetstagarensställasbedömning avmotpolitiskvidmåsteblem en
tillfället.aktuellavid detledighetenfå utatt

enskil-vissapåinriktadarbetsgivarkritiken kan sägas meradel varaEn av
kritiserasdetdärvolym, upp-någon större somharintevilka menfall,da

därförocharbetskamraternaocharbetsgivarenorättfärdigt motlevs som
återupprättas.därmedskulleryktetill. Lagenseller rättasbör mönstras ut
hobbybetona-hurexempelhämtasområde kanstudieledighetslagensFrån

periodertillförläggsellerförlängaför semesternanvändsstudier attde
av-högskolestudierarbetsanhopning,särskildellerjourtjänstgöringmed

skäl närstudierochlånghelgervid somi arbete angesåtergångförbryts
har vägrats.ledighetannan

ellerarbetsgivarenprioriteras passareller sominitierasLedigheter avsom
vissslippatidfallvarjeiunderför enallmänhet enatti största t.ex.denne -

sällan inämnsi företagetarbetebristråderdetförellerarbetstagare att -
siktpå görabefogatdet attOmledighetslagarna.kring anserdebatten man

självfalletmåsteledigheter,olikaprioritering mellanmedvetenmeraen
ledigheternaöverenskomna tasfrivilligti demotiveradesakligtockså det

bilden.med i
därlagmotiv tigerdagensgränsfall därrad mendetfinnsUppenbarligen en

till detsidalagstiftarensfrånställningstagande omdirektkrävaskandet ett
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bör tillåtet ledighetsfall eller ej, kurser i meditationett eller studi-t.ex.vara
er under makes utlandstjänstgöring. Av karaktär frågeställningenärsamma

ledigheter skall kunna avbrytas inför de helgernastörre eller före-närom
förstänger Det kan i dessa fall behövastaget ändring gällan-semester. en av

de kollektivavtal eller fastare arbetsgivarattityd eller fackligt ställnings-etten
tagande vad upplevsmot avarter.som som

Andra fall där det kan övervägas reglering den gällandeänstramareen
exemplifieras reglerna ledigheternas avbrytande i förtid. Här kommerav om
bl.a. vikariernas intressen imed bilden.

Många studieledighetslagens tillämpningsområde för vidsträcktatt äranser
och de lyxbetonade studierna borde få tillbakastå tillatt förmån förmer
utbildning upplevs angelägen från den enskildes, arbetsgiva-som som mera

eller samhällets synpunkt, fortbildning inom yrket, vidareutbild-rens t.ex.
ning de lågutbildade I varje fall gäller detta, när det svårtärav osv. att
tillgodose flera ledigheter samtidigt.

Även till den tekniska uppbyggnaden företer studieledighetslagen många
särdrag. Bland gäller detta reglerna ledighetens förläggning.annat Ar-om
betsgivaren har fått obegränsad skjutat.ex. rätt deatten t.o.m. mest
angelägna studier under första sexmånadersperiod sig denutan atten vare
anställde eller den berörda fackföreningen kan någotgöra saken. Under en
därpå följande längre tidsperiod den enskildeär arbetstagaren helt utlämnad

fackföreningens ställningstaganden inom sitt avtalsområde. När ledighets-
önskemålet först efter två år kan underkastas domstols prövning, torde studie-
benägenheten hos den anställde ha avtagit. För den vill studera svenskasom
med ledighet enligt sfi-ledighetslagen eller undergå föräldrautbildning eller

själv medverka inomt.ex. för föreningsuppdrag när grundskolanettramen
tillämpar s.k. samlad skoldag sia-skolan förutsättningarnaär klart mera
gynnsamma.

Med föräldraledighetslagen har studieledighetslagen vidare det gemensam-
problem gäller administrationen deltidsledigheterna, någotma som av som

Ävenuppenbarligen skapar betydande problem inom vissa verksamheter. om
den frågan också inrymmer lagtekniska aspekter hur skall t.ex.man sovra-

de fall böra tillåtas ochut hur skall lösa frågan omplace-som anses man om
ring den endast delvis vill ägna sig sina tidigare arbetsuppgifterav som -
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bedömning. blirrättspolitisk Detfrågai grund och bottendet dockär enom
poli-tidigare uppställdabedömning deförnyadinte frågadå bara avom en

arbetsgivarens ochavvägning mellanförnyadocksåtiska målen, utan om en
fallet, elleri enskildagenerellt och detintressen,arbetstagarnas om en om-

eller individer-ledighetsändamål från samhälletsolikaprioritering värdet iur
sida.nas

handläggningenfortsatta3.5 Den

departementspromemorian remissbehand-liksomRRV:s och SNS rapporter
Åtskilliga betonaderemissinstanserår 1982.sedvanligt underlades sätt

begränsningochförenkling ledighetsreglernasamordningvikten och enavav
fackliga organisationer-Från detillämpningsområde.studieledighetslagensav

ledighetformer och deeffekterna olikapositivasida framhölls de avavnas
Nödvändiga förändringaröverdrivna.i flera fallangivna ansågsproblemen

kollektivavtalsvägen.hanterasarbetstagarorganisationerna kunnaborde enligt
iytterligare åtgärdervidtogs inte några1982regeringsskiftet höstenEfter

remissammanställningledighetslagstiftningen. Någonfråga översynenom av
gjordes inte heller.
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4 Reformkrav i riksdagen
4.1 Ledighetslagarna

Sedan översynsarbetet åren 1980 1982 genomfördes har omkring 200 mo--
tioner väckts i riksdagen med olika yrkanden ledighetsområdet. Synpunk-

och krav har framförtster dels ändringar i gällande ledighetslagar,om dels
införande lagstiftning för ledighetsändamål.av nya

Krav åren 1983 1993 på återupptagande översynsarbetetav- m.m.

I flera motioner vid riksmötet 198283 begärdes det översynsarbeteatt som
bedrevs under åren 1980 1982 skulle fullföljas se 198283:1507t.ex. mot.-
och 19828321530.

Arbetsmarknadsutskottet AU hänvisade i betänkande AU 198384:2ett
till tillämpningsproblematt teknisk och liknande beträffandeav art t.ex.
studieledighetslagen kunde behandlas den då verksamma arbetsrättsligaav
beredningsgruppen inom Arbetsmarknadsdepartementet. Utskottet ansåg
däremot inte målsättningenatt med de olika lagarna skulle omprövas eller att
de anställdas rättigheter till ledighet skulle beskäras.

Även följande år begärdes i flera motioner översyn ledighetslag-att en av
stiftningen skulle göras. AU AU 198485:2 avstyrkte samtliga motioner
med motiveringen det inte kunde godtasatt försämringar gjordesatt beträf-
fande arbetstagarnas tillrätt ledighet för bl.a. vård barn. Utskottet uteslötav
dock inte det kunde finnasatt behov lagtekniskett översyn ledig-av en av
hetslagarna. Utskottet avstyrkte vidare tvâ motioner med förslag till begräns-
ningar i ledighetsuttaget.

Under de följande åren framställdes varje år isex likalydandestort sett
motioner översyn ledighetslagstiftningen.om Behovetav översyn utifrånav
de små företagens behov betonades. Utskottet vidhöll varje år sin tidigare
angivna inställning se AU 19858625, AU 198687:6, AU 198788:5, AU
198788120, 198990:AU2 och 199091:AU2. Sedan regeringen år 1987
tillkallat kommitté med uppdragen utreda konsekvensernaatt olikaav ar-
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tillutskottethänvisadearbetstidsmönsterförändradeochbetstldsreformer
semesterfrågorna.och medfråganmed denarbetepågående

Även motionerförekomdå199192.vid riksmötetskeddeförändringEn
ledighetslagstiftningen.påkrav översynmed aven

inneburitledighetslagstiftningenkonstaterade199192:AU02 pro-attAU
regerings-tillhänvisadeUtskottetföretagen.mindreför deminstinteblem

Sverigesvikt förmöjligastörstavilken detenligtförklaringen vara avangavs
Motñck renässans.nyföretagandetochsmå-utvecklingekonomiska enatt

kunde hämmareglerförväntningarhade utskottet attbakgrunden somden
granskas. Iskulle kommasmåföretagen attsynnerheti enochföretagen

Medingå.ledighetslagarnamåste ävenuttalade utskottet,bedömning,sådan
inteåtgärdriksdagensnågonutskottetanförda fann vartill det atthänvisning

ledighetslagstiftning-översynkravmotionernasgälldedetpåkallad när av
motionerna.avslogRiksdagenen.

direk-regeringenbeslutade1991,december19år, den omSenare samma
direkti-1991:118. Idir.lagstiftningenarbetsrättsligadenförtiv översyn av

AU:sdeladehanArbetsmarknadsdepartementet attförchefenuttaladeven
arbets-detingå iskulle översynledighetslagarnauppfattning även avenatt

inverkanhämmandehakundedeeftersomregelsystemeträttsliga en
direktivenividareuttaladesDetsmå företagen.synnerhet deiochföretagen

samband medsåhar närai FMLledighetbestämmelserna etteftersomatt om
uppgif-tillhöradembordearbetstagarinflytande översynenreglerna avom
medanlagstiftningen,arbetsrättsligadenkommittén för översynförterna av

sammanhang.ske ibordei övrigtledighetslagstiftningen annatöversynen av
ledig-Även motion översyninlämnades199293till riksmötet avomen

sitt betänkandeiuttalade199192:A7l2. AUhetslagstiftningen
motionen,anledningmedpåkalladåtgärdingenl99293:AU04 avatt var

regeringskansliet. Riksdagen avslogiplaneradessådan översyneftersom en
motionen.
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Reformkrav åren 1983 1994 angående föräldraledighet m.m.-

Under den aktuella perioden har mängd synpunkter och krav framförtsen
angående föräldraledighet och därmed sammanhängande frågor. Med hänsyn
till vår enligtöversyn direktiven, såvittatt gäller föräldraledighetslagen, i
första hand bör syfta till lagtekniska förändringar finns inte anledning iatt
detalj redovisa de olika reformkraven på detta område. Som exempel på
olika reformkrav kan dock följande.nämnas

Förslag har framförts ändring i föräldraledighetslagen så denom att an-
ställde fâr större möjlighet påverka när under dagen ledighetenatt skall
förläggas. Vidare har under följd år begärts förlängning till âren av tre av

Återkommandeförrätten småbarnsföräldrar till tjänstledighet heltid. krav
har vidare framställts utökning till deltidsledigheträtten till dess bar-om av

fyllt 12 âr utökning tillnet rätten ledighet församt föräldrar i sambandav
utvecklingsstördamed ungdomars sjukdom.

Några motionärer har begärt lagändringar så det tydligt framgår del-att att
tidsföräldraledighet skall sammanhängande och den inte skall kunnaattvara
delas arbetstagarensutan samtycke. Yrkande har framförtsupp bättreom
möjligheter för ensamstående föräldrar förkorta sin arbetstid.att En kart-
läggning förekomsten omplaceringar småbarnsföräldrarav av av utnytt-som
jat sin föräldraledighet har begärts. På har åtgärdersätt krävtssamma mot
diskriminering på grund föräldraledighet.av

Reformkrav avseende övriga ledighetsändamål

Inte heller under detta avsnitt har funnit anledning fullständigt redovisaatt
de olika reformkrav har framförts. Här lämnas endast någrasom exempel.

Under åren har återkommande krav framställts ledighet för med-om att
verka i det svenska katastrofbiståndet.

fleraI motioner har föreslagits ledighet för föreningsarbete olika slag.av
Kraven på sådana ledigheter har gällt tillrätt ledighet för socialt förenings-
arbete, arbete i föräldrakooperativt daghem och ledighet för funktionärer
inom handikapprörelsen. Yrkande har vidare framställts lagändringom som



1994:41SOUriksdageniReformkrav74

verksamhetpolitiskfacklig ochmedboendetinomföreningsarbetejämställer
från arbetet.ledighettillgällervad rätten

i skolansmedverkaförledighettillrättframställts attharYrkanden om
tillmöjligheterövervakarnassamlad översynundervisning och avom en

ersättningar.ochledighet

frånvaroSemesterlönegrundande4.2

19901983åreni riksdagenMotionskrav m.m.-

198283vid riksmötetbehandlade12 f.l98283z38,SOUSocialutskottet s.
på grundfrånvaroförregelnförmånligadenmotion med krav avattomen

borttagandeuttalade bl.a.Utskottetbort. att ettskulle avarbetsskada tas
frånflyttasskulle översemesterlönenförkostnadenmedföraskulleregeln att

utskottet,påpekadetrygghetsförsäkringen. Dessutom,till om-arbetsgivarna
samord-tillhänvisadeUtskottettrygghetsförsäkring. attinte allafattas av

semesterkom-1978 årsfick belysas närförslagifrågavarandeningsfrågor av
motionen.avstyrkteUtskottetskullemittés arbete upptas.

be-innebärande bl.a.semesterlag1977 årsbegärdesVidare översyn av
frånvaro.semesterlönegrundandetillgränsningar rättenav

ytterligaremotionskravet ettavstyrkte198485:6 samt mo-AU AU -
särskildatill denhänvisningmedsemesterlagentionskrav översyn avom -

Arbetsmark-tillknutenarbetsrättsfrågorförberedningsgruppen som var
nadsdepartementet.

parlamenta-årtillsattes1985LO vårenfrånEfter krav ensammasenare
frågorutredaskullebl.a.semesterkommitté,årsutredning, 1986risk som

frånvaro.semesterlönegrundandeochsemesterlönom
medfrånvarosemesterlönegrundandereglernaändringNya krav omav

Vidarehärefter.väcktessmå företagmycketförtill konsekvensernahänsyn
ochfrånvarosemesterlönegrundandetillönskemål utökad rättframfördes om

semesterlönegrundande.arbetslöshet bordeocksåatt varaom
gällande lag-utgångspunkten föranförde bl.a.198889:AU3Utskottet att

scmesterlönenförskyldigskallarbetsgivarenstiftning att svaraatt varavar
bör hanormaltarbetsgivarenanställning attfrånfrånvaroför sådan somen
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räkna med. Utskottet hänvisade till års semesterkommitté1986 behand-att
lade frågor hänger med semesterlönegrundande frånvaro.som samman

Följande år begärdes dels iöversyn semesterlagen syfte uppnåattav en
förenkling, dels ändring reglerna semesterlönegrundande frånvaro.av om

Utskottet 198990:AU2 utgick ifrån de små företagens situationävenatt
liksom konsekvenserna för företag med främst kvinnlig arbetskraft skulle
komma beaktas vid beredningsarbete,det då pågick inom regerings-att som

Ävenkansliet i arbetstids- och semesterfrågor. Motionen avstyrktes. en
motion kostnadsfördelningen vidsemesterlön frånvaro avstyrktesom av av

skäl.samma

Riksdagen ändringbegär reglerna semesterlönegrundande frånvaroav om

Härefter återkom motionärer med förslag den betalar ersättningatt utsom
under semesterlönegrundande frånvaro bör ha föräven semesterlö-ansvaret

under tid.denna Motionärerna framhöll de ekonomiska konsekvensernanen
för särskilt små och kvinnodominerade företag effekterna för densamt som
drabbas arbetsskada.av

motionEn kostnadsutjämning för semesterlön vid frånvaro återkomom
även nu.

Utskottet 198990:AU21 besvarade båda motionerna med konstaterandet
arbetstidsutredning skulle tillsättas. Enligt utskottet skulle direktivenatt en ny

till denna utredning innehålla uppdrag på den semesterlönegrundan-ett att se
de frånvarons konsekvenser för små företag med få anställda. Utskottet
avstyrkte vidare två motioner studier respektive arbetslöshet underattom
vissa förutsättningar skulle till betaldrätt semesterledighet med hänvisningge
till den fortsatta beredningen semesterfrågorna.av

Frågan semesterlönegrundande frånvaro behandlades i Utbild-ävenom
ningsutskottet 198990:UbU27. Anledningen SAF i skrivelse tillattvar en
utskottet uttalat sitt missnöje med regeringens proposition reformeradatt om
svenskundervisning för invandrare innebar utvidgning arbetsgi-vuxna en av

skyldighet för semesterlön under ledighet. Utskottet hän-attvarens svara
visade i sitt betänkande till AU:s redovisade uttalande och hemställdeovan
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vidsemesterlönfrågantill kännaregeringenskulle attriksdagen omatt ge
bordeinvandraresvenskundervisning för tasgrundläggande uppförledighet

279.rskr.ifrågavarande översyneni den
dubbelkom-fråganbehandlades19909l:A758till riksdagenmotionI om

försäkringskassanfrånersättningarnaoch medisemesterlönpensation attav
semesterlön.inkluderar

föregåendeiuttalande närmasttill sitthänvisade199192:AU2Utskottet
februariiregeringenvidarekonstateradeoch198990:AU21 attbetänkande

arbetstidsreglerflexiblautredningsärskildtillsättabeslutat1991 meromen
frågorolika semester-också skulle överutredningendenoch omseattm.m.

frånvaro.lönegrundande
svenskunder-vidsemesterlöntillmotioni rättenföreslogsårSamma atten

motionärernaenligtskulleDärmed ettslopas.skulleför invandrarevisning
bordekompensationundanröjas. Somfå arbeteinvandrarehinder för att

svenskundervis-itill deltagaretimersättningarnastatligamotionen deenligt
höjas.invandrarening till

be-nämndatill dethänvisade19909l:UbU16Utbildningsutskottet ovan
frågankonstaterade bl.a.ochriksmöte attföregåendevidriksdagenslutet av

flexiblautredningeniingicksemesterlönegrundande frånvaro meromom
motionen.avslogUtskottetarbetstider m.m.

små företagSemesterlöneförsäkring för

uppdragmedutredningtillsättafebruari 1991ibeslutadeRegeringen att en
bordearbetstid ochförregler semesterflexiblaundersökadelsatt om mer

reglersemesterlagens semester-lagstiftning, dels överi svenskinföras omse
sitt del-lämnadeUtredningendir. 1991:7.frånvarolönegrundande

i de-företagför småSemesterlöneförsäkring1991:109betänkande SOU
skall fåföretag rättsmåinnebar attUtredningens förslag1991. attcember

semesterlönekostnadervissaförförsäkringtecknaförsäkringskassanhos en
har lettFörslagenfrånvaro.semesterlönegrundandeunderuppkommitsom

1993:16-18,72, SFSrskr.AUS,199293:40, bet.lagstiftning prop.till
juli 1993.denikraftträdande 1med
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föreslogs inte i detändringar i i § semesterlagen nämn-Några reglerna 17
till semesterlönegrundandeminskadutredningsbetänkandet. Kravda rättom

förhindrad behandla.sig enligt direktivenfrånvaro fann utredningen attvara
till ändringar i regelsystemetframgår, förslagdessaAv nämnts attsom ovan,

fick inskränka till ersättning.inte löntagarnas rätt

årenMotionskrav 1992 1994-

sjukdom föräldraledighet och ledighet för närståen-Kravet och arbetsskada,att
inte framställts dedevård skall semesterlönegrundande har även senastevara

åren.
har vidare bl.a. semesterlagen skall förenklas. SynpunkterDet begärts att

orim-framförts frånvarohar reglerna semesterlönegrundandeatt gerom om
liga alltför omfattande. Problemet med överkompensa-konsekvenser och är
tion vid frånvaro grund sjukdom har påtalats.semesterlön t.ex.av av

motionärer de perioderFlera har det bör längdenövervägasattansett om av
semesterlönegrundande kan reduceras.ärsom

Utskottet 199293:AU4 hänvisade till propositionen semesterlöneför-om
säkring för små företag och till planerade utredningen förden översyn av
ledighetslagstiftningen motionerna.och avstyrkte

har vidare framförts arbetsskada likställas sjukdomKrav skall medattom
i fråga den s.k. 180-dagarsbegränsningen i första stycket17 § 1om semes-
terlagen.

tvåårsregelnFörslag ändring i §den s.k. 17 semesterlagenom av

Den gällande tvåârsfristen vid innebär sjuk-sjukfrånvaro oavbrutenattnu
frånvaro efter två hela s.k. intjänandeår inte tillgrundar någon rätt semester-
lön. Om arbetstagare återgår i arbete enstaka börjar sådandagen en en ny

Årsarbetstidtvåårsfrist löpa. betänkandetI SOU 1992:27 Ny lagatt om-
arbetstid och föreslås tvårsfristen skall avbrytas först arbets-semester att om

har arbetat i remissbehand-14 dagar följd. Förslaget haräntagaren mer en
lats inteännu resulterat i lagstiftning.men
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Synpunkter från5 organisationer
på arbetsmarknaden

Vi har under utredningsarbetets bedrivande haft överläggningar med kontakt-
för flertal organisationermän på arbetsmarknaden angående ledighetslag-ett

stiftningen bilaga frågorse 1. De diskuteratshar har studie-gällt bl.a.som
ledighetslagens tillämpningsområde, förfarandereglerna i lagstiftningen,
missbruk ledighetsreglerna, lagarnas tillämpning vid de mindre företagenav
och semesterlönegrundande frånvaro. I det följande redovisas organisationer-

synpunkter i dessa frågor.nas

5. Studieledighetslagensl tillämpningsområde

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF framhåller lagens främsta mål-att
med sjuårig folkskola knappast längre existerar. Lagengrupp personer- -

kan därmed ha fullgjort sinsägas uppgift i princip alla kan be-attgenom
redas plats i gymnasieskolan. Den enskilde bör själv få hantera sinanumera
utbildningsbehov. Behovet utbildning med direkt anknytning till arbetet,av
den s.k. kompetensutvecklingen, tillgodoses arbetsgivarna själva. Motav
denna bakgrund SAF studieledighetslagen bör kunna avskaffas helt.attanser

Om lagen skall behållas bör enligt SAF:s mening studier innebärsom
kompetensutveckling prioriteras. Det bör i sådant fall tydligt lagenattanges
endast skall omfatta studier har direkt anknytning till arbetstagarenssom
arbete hos arbetsgivaren eller har direkt betydelse för arbetsgivarens verk-
samhet. Det inte rimligtär arbetsgivaren skall behöva tåla produktions-att
störningar, kostnader och andra olägenheter till följd ledighet för studierav

inte har anknytningnära till arbetstagarens arbetsuppgifter i hans befint-som
liga yrkesroll eller till arbetsgivarens verksamhet.

SAF vidare intedet finns någon anledningatt särbehandla fackliganser att
utbildning i förhållande till andra utbildningar.typer av

Den har tidsbegränsad anställning bör enligt SAF inte tillhasom rätten
studieledighet. Rätten till ledighet för studier bör vidare tidsbegränsas. Lagen
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tillledighet med hänsyninnehålla möjlighet vägrabör dessutom att pro-en
duktionens krav.

studieledigpå arbetstagare ärbör ställasSAF krav attatt somenanser
framskrider ivisa studiernaochvisa studieresultat ävenfortlöpande att en

studieplan.till gällandei förhållandeacceptabel takt en
arbetsgivarnasproblem förvållardeltidsledigheterpåpekarSAF storaatt

ledigheteryrkeskategorier undervissa verksamheter och ärverksamhet. För
sådan verksamhetexempel anför SAFarbetstiden omöjliga. Somdel somav

fartyg.bedrivs ombord pâ
ovill-inte habörarbetsgivarverk arbetstagarnaSAVStatens att enanser

studierna inte betydelsetilltänkta ärtill studieledighet dekorlig rätt avom
viss ledighet kandockSAVarbetsplatsen.för arbetet pä den attanseregna

skaffa utbildning föravsiktenlågutbildade arbetstagare, ärmedges för attom
skall dockbyta yrkeavsikten studiernaOm med ärbyta yrke.kunna attatt
i frågabeslutauppfattning, haenligt SAV:s rättarbetsgivaren, att omensam

ledigheten.
notarier ochutbildning,redan undervidare deSAV är t.ex.att somanser

studier. heller börför Inte rättinte till ledighetâklagaraspiranter, bör ha rätt
fritiden, naviga-sikteföreligga för studiertill ledighet t.ex.tar ensom

tionskurs.
viss tid, tvåfinnas endast förtill studieledighet börSAV rätt t.ex.attanser

studierna får han eller hon,studieledige fortsättaden därefter önskarâr. Om
sig från sinledighet,arbetsgivaren inte beviljar ytterligare säga uppom

anställning.
LandstingsförbundetKommunförbundet Kommunförbundet ochSvenska

tidsbegränsas. Förbundenledighet enligt studieledighetslagen börattanser
sigstudierna yrkesinriktade, såvida det intevidare bör röratt omvaramenar

verksamhetsrelaterad utbildning. Rengrundläggande skolutbildning och
hobbyutbildning bör inte få förekomma.

lagstiftningenKommunförbundet inhämtat från antalhar synpunkter ett
precisering vadkommuner. Kommunerna det bör skeatt av somanser en

studier mening. därvid falla utanför ochenligt lagens Hobbykurser börutgör
utbildningensinte berättiga till ledighet. Vidare ända-kommunerna attanser

höja till gymnasiekompetens eller yrkes-mål skall grundutbildningenattvara
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inriktad utbildning med anknytning till arbetstagarens dokumenterade eller
kommande arbetsuppgifter och därmed förbättra den anställdes yrkesskicklig-
het. Studierna bör så enligtsätt kommunerna till föräven nyttavara
arbetsgivaren.

Kommunerna vidare det bör införas begränsning studiele-attanser en av
dighetens längd, vilken skall stå i relation till den utbildning arbetstaga-som

skall genomgå. Om utbildningen inte har samband med den tjänst arbets-ren
begärt ledigt från, bör det enligt kommunerna införas maximitidtagaren en

efter vilken arbetsgivaren skall kunna tillsätta aktuell tjänst med annan ar-
betstagare, inte studieledigeden arbetstagaren har för avsikt återgå iom att
tjänst inom föreskriven tid.

Kooperationens förhandlingsorganisation KFO studieledighetsla-attanser
tillämpningsområde för vidsträckt.är KFO efterlyser starkare kopp-gens en

ling mellan yrket, arbetsuppgifterna och studierna. KFO företrädeattanser
bör för grundläggande skolutbildning, främst till årskurs nio, förges upp
språkutbildning inriktaslagen eller eventuellt begränsas tillsamt att mot
kompetensutveckling. föreslårKFO den konstruktionen i lagstiftningen att
studieledighet skall bygga överenskommelse mellan arbetsgivaren ochen
arbetstagaren och ledigheten skall gälla viss utbildning till iatt är nyttasom
anställningen.

Företagarnas Riksorganisation FR studieledighetslagens tillämp-attanser
ningsområde skall begränsas och arbetsgivaren bör ha långtgåendeatt ett
inflytande vilkaöver studier skall få bedrivas. Rätten till ledighet börsom
enligt FR:s uppfattning begränsas till studier direktär relaterade tillsom
företagets verksamhet och behov. Rätten till ledighet skall således enligt FR
enbart tillförsäkras den arbetstagare vill förkovra sig i anställningensom
eller inom yrket. FR det inte är acceptabelt denatt anställde fåranser att
studieledighet för utbildning syftar till arbetstagaren skall lämnaatten som
företaget. Enligt FR:s mening bör ledighet för grundläggande skolutbildning
och för facklig utbildning tillåtas i studieledighetslagen enbart detom gagnar
företaget och dess produktion.

Landsorganisationen i Sverige LO framhåller ökning personalut-att en av
bildningen Äi och för sig kan komma minska kravet ledighet. andraatt
sidan bör möjligheten till utbildning inte beroendegöras arbetsgivarensav
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nödvändigutbildningåterkommande ärensambestämmanderått i läge närett
arbetsmarknaden.på Denhålla sig kvarför skall hinnaarbetstagarnaatt

vill förbättrainitiativ hanmåste tillenskilde arbetstagaren rätt omges egna
det möjligtventilStudieledighetslagen bör den görsina kunskaper. somvara

iarbetsgivarenkvalifikationerskaffa sig sådanaför arbetstagarna ettatt som
inte intresseradperspektiv kanskekortare är av.

uppfattning skulle kunnastudier enligt LO:sfinns vissaDet typer somav
ikorrespondensstudiertillämpningsområde,undantas från lagens ut-t.ex.

omfattningförekommer i någon ärsådana studier inte störrelandet. Men om
samtidigt kandengränsdragningsproblemlagändring inte värd de somen

skapa.
studieledighetsla-sällan med stödstudier förekommer mycketFackliga av

1974:358för lagenstudier sker inomflesta fackligaDe omramengen.
ställning FML.på arbetsplatsenfacklig förtroendemans

kompetensut-Centralorganisation SACOAkademikersSveriges attanser
lågutbilda-ochBåde bland hög-nivåer i arbetslivet.veckling behövs alla

sällan, eftersomledighetsutrymmet uppkommerde. Någon konkurrens om
Detarbetsplatsenhet.lågutbildade oftast inte arbetar påhög- och samma

ledighet.turordning förinbördesfinns därför inte något behov av
följande.framfört bl.a.Centralorganisation TCO harTjänstemännens

Ökade kompetensni-generellt höjdkvalifikationskrav i arbetslivet kräver en
utbildningen,gäller inte bara dem har den kortastevå. Detta utansom

därmed ökadeökad flexibilitet ochnivåer. Bredd i kompetensenalla ger
till utveckling i verksamheterna.möjligheter överlevnad och

kompetens-utbildningsbehov inte tillgodoses enbartMånga kan genom
Utbildninginitiativ kvällskurser.utveckling arbetsgivarens eller ärgenom

medborgarrollen förut-Delaktighet aktivitet imedborgerlig rättighet. ochen
kritiskt granska ökadevarje individ möjlighet hantera ochharsätter attatt

iförändringstakt öppenhet tanke- ochinformationsmängder. Snabb kräver
utvecklingsmöjligheterFörsämrade motverkar detta.synsätt.

i inklusive i vårt land,Det finns generell tendens hela Europa, eget atten
kvalifikationer minskar sin andelkan klaras med lågaarbeten som av av

kvalifikationer ökararbetsmarknaden, medan de arbeten kräver högasom
relativt sett.
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Om till ledighet enligträtten studieledighetslagen arbetsplatsanknuten,görs
finns det risk för arbetstagarna endast får del sådan utbildningatt ta av som
arbetsgivaren bestämmer.ensam

Det hävdas ibland studieledighetslagen försvårar planeringen iatt företa-
Men framtidens konkurrenskraft kommer kräva kompetensutveck-gen. att att

ling planeras in på varje arbetsplats. För driva vidare verksamhet bliratt en
kompetensutveckling förutsättning, och frivilligt sökande efter kunskapetten

merit.eget ansvar en
försämringEn studieledighetslagen i sådant läge kortsynt iär ochettav

direkt strid samhällets och arbetslivets behov.emot Basen för högskoleut-
bildning måste breddas kraftigt, och detta är bara möjligt med ordentligen
satsning på vuxenutbildning.

En laglig tillrätt studieledighet för fackliga studier både medborgerligger
styrka och därmed stärkt demokrati samtidigt den ökad kompetens isom ger
arbetslivet.

TCO har utvecklat sin uppfattning tillrätten studieledighet i särskildom en
promemoria. Denna promemoria finns tillgänglig i utredningens arkiv.

Enligt SACO:s uppfattning det olyckligt till ledigheträtten knötsvore om
till studiernas direkta för arbetsplatsen, eftersomnytta arbetsgivaren och
arbetstagaren i vissa fall har olika uppfattningar behovet utbildning.om av
Ämneskombinationer i dag inte ha anknytning till anställningensom anses
kan i framtiden Ävenbedömas väsentliga för arbetet. det ämnevara om
arbetstagaren önskar studera helt främmandeär för verksamheten arbets-
platsen utbildning i sig färdigheter i längre perspektivger kommerettsom
arbetsgivaren till godo. Om begränsningar vad gäller utbildningartyp av
införs i lagen och arbetsgivaren inte villigär medverka till kompetens-att
utveckling, kommer vissa sakna lagligt tillstöd ledighetatt förgrupper
utbildning. Studieledighet med avsikt få kompetens för söka sig bortatt att
från arbetsplatsen används bl.a. i samband med befarad övertalighet. Denna
möjlighet bör inte inskränkas.

SACO kan dock tänka sig diskutera införandeatt krav på visat studiere-av
sultat vid längre utbildningar.
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Förfarandereglerna5.2

ledighetFörläggningen av

förenklas ochförfaranderegler börledighetslagstiftningensSAF attanser
i dagsläget svärauppfattning över-enligt SAF:senhetliga. De är attgöras

och tillämpa.blicka
inflytande för-överarbetsgivaren bör få störrevidareSAF ettattanser

Lagstiftningen böri dag.gällerolika ledigheter vadläggningen än somav
ochintresseavvägning skall görasuttryck förså denkonstrueras attatt enger

produktionenpåskall kravetavvägningenutslagsgivande för den attatt vara
arbets-arbetsgivaren ochOmeffektivt och rationelltbedrivas på sätt.kan ett

utformas säreglernaförläggningsfrägorna böriinte kommer överenstagaren
produktionenhänvisning till de kravmedarbetsgivaren bestämmer upp-att

ledighetenstillhänsyn kunnaintresseavvägning skulleVid dennaställer. tas
period, ledighetensledighetbegärantalet arbetstagare art,längd, sammasom

storlek, verksamhetensarbetsplatsens art m.m.
avvägningsregelsigi och förinte några invändningarLO har attmot en

produktionenberoende de kravtill ledighetinförs i lagen gör rätten avsom
till sådantslutlig ställningsigförbehåller dockställer. LO rätten ettatt ta

föreligger.förslag detnär
ledigheten ochstudieledighet skall helaansökanKFO attatt avseanser om

tillfälle.vidskall ske ochansökan ett samma

Kvalifikationstid

arbetat hosden tid arbetstagaren harkvalifikationstiderna, dvs.SAF attanser
förlängas.för fä till ledighet börarbetsgivaren, rätt avsevärtatt

enligt studieledighetslagenkvalifikationstiden för ledighetSAV attanser
arbetad tidsammanräkningtill åtminstone årbör förlängas tvâ samt att av

vid beräkninginom inte skall skehos olika arbetstagare koncern avsamma
kvaliñkationstiden.
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Även FR till studieledighet inte bör tillkomma arbetstagarerättattanser
förrän efter ârs anställningstid. FR övriga ledigheterävenett attpar anser

intehuvudregel bör beviljas förrän efter några anställning.årssom
SACO inte det vanligt nyanställda begär lång studieledighet.ärtror att att

Om skulle visa sig det föreliggerdet sådana problem SACO detatt attanser
rimligt förlänga kvalifikationstiden för till ledighet medär rättatt t.ex. sex

månader.
Kommunerna kvalifikationstiden enligt studieledighetslagen börattanser

förlängas till minst år.ett

Varseltider och uppskovsrätt m.m.

SAF viktigtdet olika tidsfrister för anmälan ledighet ochattanser vara om
ledighetens upphörande samordnas, förlängs förenklas.avsevärt SAFsamt

förlängning tidsfristen för anmälan ledighet och förattanser en av om an-
mälan återgång i arbete nödvändig för arbetsgivarenär skall kunnaattom
överblicka sitt behov arbetskraft och kunna planera sin verksamhet ettav
rimligt sätt. För kunna få lämplig vikarie det nödvändigt vikarienäratt atten

Ävenmöjlighet planera sin tid. detta skäl bör tillämpligaattges en av var-
seltider enligt SAF:s mening förlängas.

FR det för varje ledighet i lagen skall klara i må-att typanser av anges -
nader angivna tidsfrister för anmälan anspråk på ledighet.om-

Kommunerna framför uppfattning. De det med hänsyn tillattsamma anser
arbetsgivarens planering bör finnas tidsfrist förslagsvis månadertreen - -
inom vilken underrättelse anspråk på studieledighet skall lämnas tillom
denne.

Landstingsförbundet föreslår varseltid månader för föräldraledig-treen om
het.

LO har inte något förfarandereglerna enligt ledighetslagstiftningenemot att
förenklas och samordnas ändringarna inte får gå överattmen utmenar
väsentliga intressen.

SAV föredrar längre varseltider vid begäran studieledighet, hellre änav en
möjlighet för arbetsgivaren skjuta begärd studieledighet.att upp
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längden påenligt LO,LO-förbundenfrån är.kravåterkommande attEtt
förkortas tillskallstudieledighetbegärdskjutaarbetsgivaren kantidden upp

månader.tre
vissreglerenderainnehållastudieledighetslagen kanSACO omattanser

motsvarandemedpreliminär anmälanregleruppskjutandetid ellerkortare om
tid.

ha förhand-inte börarbetstagarorganisationenfackligadenFR attanser
studieledighet.uppskovi fråganlingsrätt avom

Ãtergång i arbete

tidkortare änstudieledighet undervidi arbete treåtergångSAF attanser
möjligtinte skalldetSAF attinte börmånader att varaaccepteras. anser
till arbetetåtergåarbetstagaren rättstudieledighet så attlägga att gesupp en

det osäkertferierunder ärVid återgånglânghelger.ferier ochunder etc. om
arbetsgivarenFöljden blirarbete.arbetstagarenarbetsgivaren kan bereda att

drabbas därmedArbetsgivarenpermitteringslön.permittera ochmåste utge
skäligt;inte kanenligt SAFkostnader sättökade ett ansessomav
långtidsledigaplaneringsproblemuppstår närdetKommunerna attanser

ochundersportlovexempelvis jullov,tjänstgöra underfåanhåller attom
införas ibegränsning bördärföri övrigt. Kommunernaferier att enanser

tidsperioder,vid kortareförhindra återinträdekanarbetsgivarenlagen så att
Återgångsfristen enligtbörutbildningstiden.ingår iferiernaframför allt när

be-villkorenmånader. Kommunerna ävenkommunerna attanservara sex
böråtergång i arbetearbetsvillkor vidochanställningsförmånerträffande

uppfattningenligt kommunernasArbetsgivaren börförtydligas.ändras och
för-i tjänst,återinträdearbetsuppgifter vidarbetstagarenkunna omnyage

hållandena motiverar det.
det behövs längreLandstingsförbundenKommun- ochSAV attsamt anser

förtid.isin ledighetavbrytervarseltid i de fall arbetstagaren
finnasmening, inteenligt SAV:sstudieledighet bör det,-Vid tidskortare

ledighetsperiodensbeviljade slut.återgå i arbete före dennågon rätt att
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KFO återgångstiden bör kopplad till längden för frånvaron.attanser vara
Enligt KFO bör varseltiden vid återgång förlängas, förslagsvis till tvâ må-
nader.

FR de flesta tidsfrister för återgång i arbete enligtatt nuvarande lag-anser
stiftning alltför korta.är

SACO den nuvarande regeln i studieledighetslagen två veck-attanser om
frist för återgång i arbete för kort.är Tidsfrister för återgång i arbeteors

skulle kunna kopplas till längden utbildningen.

Föräldraledighet

Kommunförbundet kvalifikationstiden för ledighet enligt föräldrale-attanser
dighetslagen bör förlängas till år.ett

SAV bestämmelsen deltidtjänstgöring visstatt antal perioderanser om
enligt föräldraledighetslagen bör avskaffas och föräldraledigheten böratt tas

i sammanhang. Kommun- och Landstingsförbundenut ett antaletattanser
perioder bör begränsas till tvâ. Enligt SACO det positivtär tillrättenatt
deltidsledighet utökats till perioder. Kommunerna efterlyser förtyd-tre en
ligande definition begreppet period.av

SACO vill i behålla nuvarande förläggningsreglerstort enligtsett föräldra-
ledighetslagen, föräldrarna möjlighet planera föräldraledighetensom ger att
sinsemellan. SAV det besvärande det i föräldraledighetslagenattanser anges

deltidsledigheternär skall förläggas.
Kommunerna begränsning bör införas vadatt arbetstagarensanser en avser

möjligheter byta från ledighet med föräldrapenningatt till ledighet för till-
fällig vård barn. Kommunerna vidare antalet ersättningsdagarav attanser
vid tillfällig vård barn bör eftersomöver. det upplevs omfatt-av ses attsom
ningen överstiger behovet.

SAF ledighetslagarnas omplaceringsregleratt har blivit alltföranser stränga.
SAV efterlyser möjligheterstörre omplacera den har varit föräldrale-att som
dig under lång tid. Landstingsförbundet det överhuvud böratt tagetanser
finnas större möjlighet vid återgång i arbete omplaceraatt arbetstagare.en
FR det önskvärt medatt klara kriterier för omplaceringanser eftervore
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dockgränsdragningsproblemtillMed hänsynledighet.frånåtergång anser
kraftigt ochtill ledighetmöjligheternabegränsabättredet kanFR attatt vara

TCOefter ledighet.återgång i arbeteför attvarseltidernaförlänga anser
vadänbör göras snävareföräldraledighetslagenenligtomplaceringsregeln

omplaceringar.felaktigaofta skereftersom detgäller,närvarandeförsom
föräldrarnamellanledighetfördelningenuppfattning börSAV:sEnligt av

jämnare.vara

ledighetsreglernaMissbruk5.3 av

intedet ärledighetsreglernavisst missbrukförekommerEnligt SAF menav
förekommer ärenligt SAFmissbruk attomfattning. Detnågon stor somav

studierförstudier ellerförändamålandra änanvänds förstudieledighet som
SAFförraexempel det nämnerför. Somvarit avseddinteledigheten

utlandsvistelser.under längretjänstledighet
studiele-periodiseramissbrukbetraktasdetkan ävenEnligt SAF attsom

Missbrukferier.ochhelgerunderi arbeteåtergångdigheten avgenom
enligt SAF.inteförekommerarbetsgivarhâllfrånledighetsreglerna

studieledighetslagenkravlöshetdenföljande. GenomtilläggerSAF gersom
ställsprincip inga kravimissbruk. Genomför döljs lättuttryck attett

studiernapåinget kravstudieresultat,inget kravutbildningens attart,
till användsdenstudieledighetslageninbjuderviss tidinom attfullgörs etc.

begärarbetstagarehänderstudier. Detförtäckmantel än attt.ex.annatsom
tilllagligfinns någon rättdetperiodför längretjänstledighet utan atten

hanhänder detsin begäranfår avslagdåOm arbetstagaren attledigheten.
studieledighetslagen.enligtledighetmed ansökanåterkommer en om

uppfattning överut-myndigheternasinhämtat detEnligt vad SAV är att
ledighets-missbrukdirektreglerna förekommernyttjande att avmenav

händer det arbetstagareEnligt SAVsärskilt omfattande.intereglerna är att
utlandsvistelse förellermöjliggörastudieledighet för attsöker provaatt en

enligt SAVmissbrukanställning. exempel ärEtt attannat en ar-en annan
för-sin begärförläggningenmissnöjd medbetstagare, är semester,avsom

SAVville haunder den tid han eller honäldraledighet semester. attmenar
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eventuellt missbruk skulle kunna stävjas med uttryckliga regler skade-om
stândsskyldighet för arbetstagare, varvid för åläggande skade-gränsen av
ståndsskyldighet inte får försättas högt.

Enligt Kommunförbundet kan det hända missbruk förekommer i frågaatt
studieledighetslagen föräldraledighetslagen.och På skolområdet utnyttjasom

enligtreglerna Kommunförbundet maximalt. Ett exempel är näratt en an-
ställd har nekats ledighet enligt FML begär denne i stället ledighet enligt
studieledighetslagen. Enligt Kommun- och Landstingsförbunden kan en
förälder, begära studieledigt några timmar vecka för språkstu-attgenom per
dier, erhålla föräldraledighet efter det fylltäven barnet åtta âr. På skol-att

förekommerområdet studieledigdet skolpersonal avbryter studierna ochatt
återgår i tjänst under lov och andra ledigheter. Därigenom får de lön under
denna tid behöva tjänstgöra aktivt.utan att

Enligt KFO förekommer inte faktiskt missbruk ledighetsreglerna i denav
meningen någon bryter lagens regler. utnyttjasDäremot reglernaatt mot
enligt KFO på inte står isätt samklang lagstiftarensmed intentioner.ett som
KFO känner inte till något fall missbruk från arbetsgivarháll.av

FR sig inte någonha grund för påstå missbruk ledighets-attanser att av
reglerna förekommer. Däremot talas det enligt FR inom flera småföretagar-
branscher överutnyttjande från arbetstagarnas sida ledighetsreglerna.om av
De exempel därvid oftast ledighetnämns för fackligtär arbete. Enligtsom
FR:s uppfattning bör det finnas regler kraftigt begränsar tillrättensom
ledighet för fackligt arbete och fackliga studier. Därutöver bör det enligt FR
finnas regler i syfte begränsa antalet anställda samtidigt i företagatt ettsom
kan erhålla tillrätt ledighet för fackligt arbete och för fackliga studier. FR
känner till fall där föräldraledighet begärts när nekats.semester

Vid tillämpningen föräldraledighetslagen förekommer vidare enligt FRav
överutnyttjande arbetstagarnaett kryssar fram mellan reglernaattgenom

för kunna utnyttja tillrätten ledighet så längeatt möjligt. Som exempelsom
på överutnyttjande studieledighetslagens regler nämner FR det falletav att en
anställd, för kunna följa med maken fått tjänst iatt del landet,som annan av
läser kurs i portugisiska och därmed erhåller tjänstledighet.t.ex.en

LO har svårt periodisering, dvs. studieledigasatt återgång iattanse
arbete vid ferier eller liknande, skulle betrakta missbruk inteattvara som
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kännerterminsvis. LOutgårvuxenstudiestödtillmed hänsynminst att t.ex.
sida.arbetsgivarnasfrånreglernamissbrukfallnågottillinte avav
förekommerverkligenledighetsreglernamissbrukifrågasätterTCO avom

lagstift-förändringar iutredsmissbruketomfattningenoch omattemotser av
sida,arbetsgivarnasfrånmissbrukEttdetta.tillhänsynmedningen övervägs

förkortningönskararbetstagarenärär avkonstatera,TCO kunnat ensom
då denförmårarbetsgivareVissaföräldraledighetslagen.enligtarbetstiden

hel-såanställningsavtaletomskrivning atttillmedverkaanställde avatt en
Det visatTCOenligtvidarehardeltidstjänst.tillomvandlastidstjänsten en

följandevarandrapåeller fleraledighetlånghafthardensig att ensom
Enligtarbetsbristuppsägningar.turordningen vidisin platsförloratledigheter

utnyttjatotillräckligt för demfallmångaianställningsskyddet somTCO är
till ledighet.sin rätt

Förhål-ledighetsreglerna.missbrukerfarenhetnågoninteSACO har avav
meningSACO:senligtkansommarferiernaundertjänståtergå ilandet att

intevanligenstudierEftersomreglerna.missbrukknappast avsomanses
ligger dettiden,denutgår underintestudiestödochunderbedrivs sommaren

sommarloven.underi tjänståtergåvillarbetstagareni natur attsystemets
mellanöverenskommelseroftastdockträffaserfarenhetSACO:sEnligt

oftaSACOenligtfinnsdetta. Det ettarbetstagarenocharbetsgivaren om
undertjänstiåterkommerstudieledigedenarbetsgivarenhosintresse att
formtill någoninteSACO kännersemesterlediga.för ersättaattsommaren

sida.arbetsgivarnasfrånmissbrukav
intearbetstagareförekommer närmissbrukvisstKommunerna attuppger

begäri ställetförekommande fallibeviljad,sin planeradefår utansemester
föräldraledigt.

5.4 vidtillämpningLedighetslagstiftningens
arbetsplatsernamindrede

mindreför deproblemsärskiltledighetslagarnamedförEnligt SAF stora
omdisponeringarandraomflyttningar ochsvårt göraDe harföretagen. avatt

någonnäruppkommerstörningarmotverka deförarbetsstyrkan avatt som
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de anställda begär ledighet. Varje anställd i litet företag nyckelper-ärett en
ofta mycket svårär Ett litet företagersätta. kan därför drabbasattson som

orimligt hårt någon de anställda ledigt grund studier.tar t.ex.om av av
Om arbetstagare på företag med fem anställda ledig innebärär det 20etten

arbetsstyrkan. Detta kan hundratals anställda påprocent motsvaraav ett stort
Ärföretag. två arbetstagare lediga det 40 arbetsstyr-motsvarar procent av

kan. Det sig självt det isäger sådant fall kan uppstå förödande konse-att ett
kvenser för verksamheten.

Liknande problem kan uppstå iäven företagstörre där arbetar i sär-man
skilda arbetslag och där varje arbetstagare har kompetens och ställningen en

svårär ersätta.attsom
SAF särregler för små företag inte någon bra lösning.att är Enligtanser

SAF:s uppfattning detär bättre lagarna inte alls gäller för företag vissatt av
storlek dvs. enligt den modell finns i lagen 1987:1245 styrelse-som om-
representation för de privatanställda. Ett alternativ enligt SAF i lagarnaär att
ha särskild regel produktionens villkor skall beaktas och iatten om att
förarbetena till den regeln utveckla skall hänsyn till företagetsatt taman
storlek.

SAV poängterar de problem förekommer hosatt små arbetsgivaresom
förekommeräven vid mindre enheter hos större arbetsgivare. SAV påpekar

vidare problem kan föreligga grundatt stora arbetsplats geografiskaav en
läge. En arbetsgivare måste rekrytera för studieledigaersättare frånsom

kan få kraftigt ökade kostnader i formort reseersättningar ochannan av
traktamenten.

KFO liten verksamhet kan fåatt problem nyckelper-anser storaen om en
ledig.är KFO föreslår regel införs innebörd de anställdason att nären attav

understiger visst antal, skall ledighet för studier byggaett på överenskom-
melse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För företag med olikaatt
strukturer skall kunna jämställas KFO begreppet arbetsenhet börattmenar

styrande. Enligt KFO:s uppfattning bör således inte skillnad förvara göras
företag bedrivs under juridisk med flera små enheter jämförtsom en person
med enheter formellt självständigaär juridiskasom personer.

Även FR framhåller problem vid mindre företagett ersättaattsom an-
ställda, särskilt nyckelpersoner, med vikarier. Problemen gäller enligt FR
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anspråkanmälanförtidsfristeromfattning omledighetenssåväl som
FRvid avbrott.i arbeteåtergåochledighet rättförläggning attledighet, av

sådandåföretagmindreihanterasärskilt svårdeltidsledighet är attattanser
frågadetsärskilt ärarbetsschema,i ominpassasvår omledighet ettär att

verksamhet.ambulerandeellerlagarbete
utnyttjafrivilligt frånoftasmå företag attvidanställdaavstårLOEnligt

det bör görasinteLOledighetslagstiftningen. attenligträttigheter ansersina
rättig-dessagällerdetföretag närsmå ochmellanåtskillnad storanågon

heter.
påprobleminneburit nâgra störreharledighetslagarnainteTCO attanser

mycketismåföretagenianställdadeTCOEnligtarbetsplatserna. tarsmåde
deavstår ävenfalli mångaochbehovtill företagetshänsynutsträckningstor

driften. TCOellerrelationernainteför störa menarrättighetersinafrån att
behövaskulleframför alltsmåföretagen,vidanställdadedet är somatt

rättigheter.lagligasinautnyttjartrakasserier denärskydd mot
ledig-nuvarandemedfinnaskanproblemdeifrågasätterSACO somom

elimine-smäföretagarproblem. För attenbartverkligen ärhetslagstiftning ett
SACO faktaefterlyserfrågamytbildning i denna sommisstanken omra

före-mindreför deföreliggerverkligenproblempåståendetunderbygger att
arbetsgivarnaSACOundrarfalletsigvisaskullesä omOm varatagen.

skjutastudieledighetslagengäller attsåvittmöjlighetenutnyttjarverkligen --
ledighet.begärdupp

frånvarosemesterlönegrundande5.5

omfattan-alltförsemesterlönegrundandefrånvaro ärdenSAFEnligt är som
frånvaroDeavsevärt.begränsasenligt SAF typerdärförbör avDen nyade.

speciellt förkostnaderbetydandemedförtåren hartillkommit underharsom
förenldas.ochrenodlasdessutombörReglernasmåföretagare.

för denkostnaderbetydandedrabbasföretag kanframhållerSAF att ett av
dennasmå företag kanförminstIntefrånvaron.semesterlönegrundande
SAF:sinomkanNämnasbetungande. ettekonomiskt attbli avkostnad

särskild linföratvingatsharmaskinentreprenörernas,förbund, enman . .
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för ekonomiskt bistå de mindre företagenatt vid längre arbetsskador och
sjukdomsperioder såvitt gäller semesterlön för frånvaron.

Det vidareär enligt SAF problem vid tillämpningen 17 förstaett §av
stycket 4 semesterlagen det bidrag någon fåttatt är sådantveta om ettsom

i lagen. Särregeln facklig utbildning i punkt börsom avses slo-om samma
Studieledighet bör huvudöver inte semesterlönegrundande.pas. taget vara

Det bör tillräckligt utbildning enligt FML är semesterlönegrundande.attvara
Regeln semesterlönegrundande ledighet för svenskundervisning för in-om
vandrare sfi bör också kunna avskaffas.

Tvåårsregeln i 17 § andra stycket bör enligt SAF inte endast gälla sjuk-
dom. Samma begränsning bör finnas för studieledighet. En påbörjad tvåårs-
frist bör avbrytas först arbetstagaren har arbetat 14 dagarän i följd.om mer

Det oskäligtär SAF arbetsskada har uppståttatt hosmenar en som en ar-
betsgivare skall kunna medföra semesterlön vid anställning hos en annan
arbetsgivare. Endast under förutsättning det alltjämt existerar anställ-att ett
ningsförhållande skall det kunna bli fråga semesterlönegrundande från-om

i förhållande till den arbetsgivare där arbetsskadanvaro uppstått. En fråga
vållar problem är de retroaktiva arbetsskadebesluten,som vilka kan avse

flera år tillbaka i tiden. I sådana fall bör semesterlön inte betalas ut.
SAF vidare med hänsyn till samordningen sjukförsäkringenanser ochav-

arbetsskadeförsäkringen arbetsskada bör avskaffasatt särskild grundsom-
för semesterlön. Enligt SAF:s uppfattning riskenär uppenbar problemetatt
med utredning arbetsskador förs till tillämpningenöverav semesterlagen.av
Det kan bli fråga tusentals rättstvister årligen semesterområdet.om Ar-
betsdomstolen skulle utsättas för belastning inte går bemästra.en attsom
SAF det således orimligt behålla uppdelningenanser iatt vanlig sjukdom
och arbetsskada i 17 § semesterlagen.

SAV det inte tillfredsställandeärattanser ledighet skall grundaatt rätten
till ledighet arbetsgivaren skallsamt bekostany att grundar sigsemester som
på ledighet denne inte har haft något intresseen som SAV vidareav. menar

det innebär administrativtatt merarbeteett när semesterlönegrundande från-
kopplas till olika ersättning,varo typer den ledige kan uppbära förav som

sina studier eller under sin föräldraledighet. Detta innebär nämligen enligt
SAV arbetsgivaren måste hållaatt reda på enligt vilken studiestödsform som
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för-föräldraledigedenvilka dagarunder utstuderar eller tararbetstagaren
äldrapenning.

medharmonierassemesterlagen bör§17Landstingsförbundet attanser
sigFörbundet vänderöverkompensation.undvikalagstiftning för attannan

långtids-anställd ärtillräckligtdetförhållandet ärdet attatt somenemot
tvâytterligaresigtillgodoräknaför fådagåtergår i arbetesjukskriven atten

ändringardebakgrundvidare detFörbundetintjänandeår. motatt avmenar
administrativa problemförenat med atti LAF tordeskett storavarasom

och arbets-sjukdommellani semesterlagenuppdelningnuvarandebibehålla
skada.

enhet-svårtillämpad ochsemesterlagen§Kommunförbundet 17Enligt är
bortarbetsskada börFörbundeteftersträvas. tasregler börligare attanser

härför desjukdom. Skälet ärsidanvidför semesterlönsärskild grund avsom
viduppkommeradministrativa problemföranleds desvårigheter somavsom

förbundetsenligtinte hellerfinnsarbetsskada. Detretroaktiva beslut om
sjukpenning enligt lagenersättningar i formdubblabetalamening skäl att av

enligtsemesterlönförhållande tilliförsäkring AFLallmän1962:381 om
semesterlagen.

ledighetfinnas ärskallöverhuvuddetifrågasätterKFO taget som se-att
arbets-utredningarfarhågordelar SAF:smesterlönegrundande. KFO att av

problemetsemestertvister. KFOöverföras tillskador kan komma attatt anser
ocharbetsskadaåtskillnad mellanintelösas göraenklast torde attgenom

semesterlagen.sjukdom iannan
istudierna, sinundereventuellinklusivestudier,FR semesterattanser

arbetstagarendet stödellerarbetstagarenhelhet bör bekostas somgenomav
mening bör regelnEnligtbedriva studierna. FR:såtnjutit för semes-att om

arbetad tid skallenbartändras säterlönegrundande frånvaro sätt att grun-
avskaffa 17 §vill såledesarbetsgivaren. FRtill semesterlönda rätt semes-av

skall bekostassjukledig arbetstagaresFRterlagen. semesteratt avenanser
framfört till FRharförsäkringssystemet. Företagare attdet allmänna genom

semesterlöne-eftersom reglernaverksamhetensvårt planeradet är att om
imed varandragrundande rehabilitering inte överensfrånvaro och stämmer

rehabiliteringsutred-för lång tid utföraalldelespraktiken. bl.a.Det atttar
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ningar och arbetsgivaren svävar under denna tid i ovisshet arbetstagarensom
arbetsskadad, förtidspensioneradstatus: eller långtidssjukskriven.

L025 allmänna på semesterlönegrundande frånvaro är betaldsyn att semes-
terledighet, särskilt under sommartid, omistligär del välfärden. Dessen av
värde för familj kan enligt LO intet.ex. ersättas ledighet fören de iav
ledighetslagarna reglerade ändamålen under tid under året. LOannan anser

sjukledighetall och militärtjänstgöringatt bör semesterlönegrundande,vara
även dessa önskemål för tillfället inte aktualiseras i rådandeom ekonomiska
läge.

Den ojämna fördelning kostnader mellan arbetsgivare och enskilda olikaav
år följer den betalda intesom att heltärav proportionellsemestern till fak-
tiskt arbetad tid bör, enligt LO:s uppfattning, kunna utjämnas småattgenom
företag erbjuds försäkringslösning. I andra hand,en LO, kanmenar man
överväga den står för lönekompensationen underom ledighetensom också
borde stå för semesterersättningen.

LO kan inte godta någon tillrätt ekonomiskatt kompensation för inkomst-
bortfall till följd arbetsskada dras in. De administrativaav problem som
anförts skäl för begränsa rätten tillsom att semesterlönegrundande frånvaro
vid arbetsskada enligtär LO:s uppfattning betydligt överdrivna. Vid olycks-
fall och skadlig inverkan från arbetetannan medför allvarlig personska-som
da skall arbetsgivaren alltid göra anmälan till yrkesinspektionen. Detta torde
enligt LO fånga del den sjukfrånvarostorupp överstigeren 180av som
dagar och Ävenär betrakta arbetsskada.att andra olycksfallsom och sådan
skadlig inverkan från arbetet är väl känd på arbetsplatsen tordesom utan
tvistighet kunna identifieras arbetsskada.som

LO framhåller vidare redan kortare frånvaroatt regelmässigt skall ledaen
till kontakt mellan försäkringskassa och arbetsgivare i syfte utredaatt om
och den sjukenär kan återgå till arbetet och vilka rehabiliteringsåtgärder som
kan komma i fråga. I den kontakten kommer enligt LO arbetsmiljön som
eventuell orsak till sjukdomen bedömas.-att

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada TFA rätt till ersättning förger
sveda och ivärk vissa fall from. trettionde frånvarodagen ioch övriga fall
från den nittionde dagen efter den dag skadan visade sig. Arbetsskadefallen
blir således föremål för utredning och bedömning i god tid före 180 dagar.
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TFA kankompletteringarochändringarförhandlaroch LOSAF somavom
vidarbetsskada kommer görasanmälda fallutredning attinnebära att avom

tidpunkt.tidigareännuen
kollek-inte omfattasanställdedenfall därendast deframhållerLO avatt

förbliteoretiskt kanTFA-försäkringen out-anslutning till setttivavtal om
180 dagar.efterredda ännu

inte änd-tvistermängdförutskickandeSAF:s storLO omatt enavanser
grund.saknarring görs

frånvarosemesterlönegrundandereglernagällandedeTCO att omnuanser
vadsemesterlagen17 §utformningenTCOändras.börinte att avmenar

grund arbets-arbetetfrånfrånvaronsemesterlönegrundandeden avavser
arbetsskadeförsäk-finansieringenframtidamed denhörskada avsamman

TCO:senligtFrågan hörmed denna.sambandharfrågoroch deringen som
till denöverlämnasbörutredningsuppdragifrågavarandetillmening inte utan

arbetsskadeförsäkring-sjuk- ochförordningBeredningen förpågående en ny
arna.

isemesterlönegrundande störreföräldraledigheten börSACO att varaanser
uppfattning harEnligt SACO:sfallet. semester-vad äromfattning än som nu

barn,för värdföräldrapenningenutvecklingenföljt medintelagen avav
semesterlö-vidare allSACOjämställdhetsfråga. attvilket äräven anseren

enklareglerna börlika ochbehandlas attbörfrånvaronegrundande att vara
administrera.

efterlysersvårtillämpad ochsemesterlagen17 § ärKommunerna attanser
frânvarodagarantaletenhetligare regler. Kommunerna att grun-sommenar

direktainte någradäremotharKommunernabegränsas.semesterlön bördar
tiddensemesterlönegrundande underledigheteninvändningar ärmot att

ersättning.betalararbetsgivaren ut
iåtergår arbeterimligt arbetstagareintedetKommunerna att somenanser

därtilltvingastill detta ellermöjligheternaantingen prövaför avatt som
veckorsig inom några dagar ellervisaroch då detförsäkringskassan att-

semesterlöneförmå-berättigad tillarbeta skallinte kanarbetstagaren vara-
tidsfrist inominförabefogatdetKommunerna attatt envoreanserner.

semesterlönegrundande.skallsjukskrivningen intefortsattavilken den vara
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frånvarosemesterlönegrundanderegelnKommunerna avseen-att omanser
studiestöd fårvisst ävenfårdenstudier stötandede är att semes-genom som

justomotiverat läggadetkommunerna ärterlön. attDessutom attanser
och planeratsjälv varit medarbetsgivaren, inte dennekostnad pådenna om

med berörd arbetstagare.i samrådledigheten

Övrigt5.6

till ledighet för1979:1184lagen rättinte någon erfarenhetSAF har omav
ochsia-ledighetslageninom skolan,föreningsuppdragvissa attanserm.m.

Enligttillämpas.till sia-ledighetslageninteupphävas. FR kännerden kan om
liten omfatt-eller i mycketsia-ledighetslagen inte allsutnyttjaskommunerna

ingåupphöra ellerlagstiftningen borde kunnaning. Kommunerna attmenar
i regelsystem.annat

för närståendevård närståen-ersättning och ledighet1988: 1465Lagen om
inte vållat några problem. Kommunernahar enligt SAFdevårdslagen anger

tillämpningi liten utsträckning och vid dess uppkommerlagen användsatt
inte svårigheter.några

propåerLandstingsförbundet har fått någraVarken Kommun- eller attom
till ledighet för svenskundervisning för invandrarelagen 1986:163 rättom

sfi-ledighetslagen skulle något problem. Kommunernautgöra attuppger
i liten omfattning eftersom flertalet invandrare redanlagen utnyttjas mycket

före anställningens början inhämtat i svenska språket.kunskaper Kommuner-
i fall till studieledighetarbetstagaren sådant skall ha rättettattna anser

villkor för studier tiden för ledighet integäller andra och attsamma som
skall räknas arbetad tid.som

Landstingsförbundet otillfredsställande tilldet med hänsyn kravet påanser
lagarnas begriplighet förekommer i olikadet olika begrepp lagar. KFOatt

språk-, begriplighets- och förenklingsfrägorna viktiga. Kommu-ärattanser
efterlyser enhetlig och förenklad uppbyggnad ledighetslag-nerna en mer av

stiftningen, framför allt studieledighets- föräldraledighetslagarna.ochav
Annan ledighetslagstiftning, för värnplikt och politiska uppdrag, in-t.ex.

enligt KFO inte några problem.rymmer
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skriva såi lag ochformulera reglerna utförligtFR lagstiftaren börattanser
bedömningarförutsättermöjligt i motiven undvika reglerlitet samt somsom

särskilda skäl.typenav
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praktisk6 Ledighetslagarna i
tillämpning undersökningar och-
diskussion effekterom

inleds med redovisningar undersökningarFöljande kapitel treav som
beskriver ledighetslagarna tillämpas i praktiken. Därefter följerhur ett
avsnitt situation, diskussion följer företags-småföretagens varefterom en om
respektive samhällsekonomiska effekter ledighetslagarna.av

6.1 Omfattningen ledighetslagarnas tillämpningav

detta avsnitt beskrivs i vilken omfattningI ledighetslagarna tillämpas. Syftet
överblick utvecklingen sedan år dåär över 1981, detatt senaste ut-ge en

rednings- kartläggningsarbetetoch i fråga ledighetslagarna utfördes. Viom
vill också visa kännetecknarvad tillämpningen ledighetslagarna isom av
dagsläget. Ledighetslagarnas tillämpning under andra kvartalet 1993 beskrivs
därför utförligt.mer

6.1. l Sammanfattning

Med undantag 1980-talets första år, kännetecknades 1970- och 1980-talenav
ökning i både arbetskraftsutbudet och sysselsättningen.av en

Under period har andelen frånvarande den sysselsatta befolk-samma av
ningen i följt arbetskraftsutbudetmönster och syssel-stort sett samma som
sättningen. Sedan år 1990 har dock arbetskraftsutbudet och sysselsättningen
minskat, och frånvaron har sjunkit sedan 1989.år

Den enda frânvaroanledningen ökat årsedan 1981 föräldraledig-ärsom
heten. Omfattningen föräldraledighet kraftigtökade under 1980-talet.av
Under åren 1981 1993 ökade föräldraledigheten från till1,9 3,3 procent av-
arbetstidsvolymen. En utbyggnad föräldraförsäkringen torde delav vara en

förklaringen till föräldraledighetens ökning. Under år 1993 har emellertidav
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för-145 000genomsnitt dåsjunkit iochföräldraledigheten personervar ca
antalet föräldra-det totalaandelharår 1987 männensäldralediga. Sedan av

till 22från 16ökatlediga procent.personer
sjun-1980-taletkännetecknadesstudieledighetenavseende pâMed av en

antal delsdels iminskade,Studieledigheten mätttrend.kande personer, som
Sedan årarbetstidsvolymen.andelsysselsättningen, delsandel avsomav

arbetstidsvolymen.till 0,7halveratsstudieledighetenhar1981 procent av
heltid.studieledlga på30 0001993Under år personervar ca

nivå.studier på högre DetbedriverstudieledigadeMajoriteten van-av
på arbetsmarknaden.möjligheterfåstudierna bättremed ärligaste syftet att

andelstudielediga och störrekvinnorfler än män ärframgårVidare att en
inom företaget.möjligheterfå bättrei syftekvinnor studerar att

visatsvenskundervisning för invandrare harförledighetOmfattningen av
förtill ledighet1979: 184 rättbeträffar lagen llåg. Vadsig mycket omvara

vi intesia-ledighetslagen, harinom skolan,föreningsuppdragvissa m.m.
den tillämpas.fall därpåträffat något

sysselsatta,samtligaeller 24miljonNästan procent varavpersoner,en
föräldraledigaAntaletkvartalet 1993.under andradeltidsarbetande personer

arbetade000. Antaletuppgick till 156deltidarbetade personer somsom
siffra år 1981.000studier 64 sammagrunddeltid pâ somvarav

medledigadeltidsarbetandemånga äremellertid osäkert hurDet är som
till arbetakan återgåhelstledighetslagstiftningen och närstöd attsomav

hardeltidsarbetande rättstudieledighetenpartiellaheltid. den attOm som
nivå i nulägetligga påvisa sig kvarheltidsarbete skulleåtergå till samma

den endast 500omfattarår 1981, personer.casom

Metod, urval6.1.2 m.m.

omfatt-tillämpning studeraledighetslagarnasundersöktVi har attgenom
tjänstledighet.på grundfrån arbetedeltidsarbete och frånvaroningen avav

föräldraledighet.vid studie- ochvikt lagtsSärskild har
kapitel består i första handtill förligger grund dettastatistikDen avsom

ViArbetskraftsundersökningar AKU. harCentralbyråns SCB:sStatistiska
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studerat från tidigareAKU år för belysa de övergripande förändringarnaatt.
i tillämpningen ledighetslagarna. För skulle kunna beskriva denattav

omfattningennuvarande ledighetslagarnas tillämpning detaljerat, änav mer
vad möjligt med ordinarieär AKU, SCB i uppdrag komplette-attsom gav

ordinarie AKU med tilläggsfrågor under andra kvartalet 1993. Det övrigara
underlaget består statistik och utredningar från Arbetsmarknadsdeparte-av

Riksförsäkringsverket RFV, Riksrevisionsverket RRVmentet, och SCB
enkätundersökning utförd Sören Wibe se avsnitt 6.2.1samt fören av en

beskrivning enkätundersökningen.av
SCB genomför AKU löpande i syfte belysa aktuella sysselsättningsför-att

hållanden den svenska arbetsmarknaden. Undersökningspopulationen,
dvs. den mängd undersöks, består mellan 16 ochpersoner som av personer
64 år folkbokfördaär i Sverige.som

AKU genomförs med hjälp standardiserade datorstödda intervjuerav per
telefon. I urvalet ingår 18 000 månad. Intervjufrågornaca personer per avser
sysselsättningssituationen under viss vecka. före intervjutillfället. Sedanen
informationen samlats in och bearbetats sammanställs varje månad statistik
över sysselsättning och frånvaro.

,I vår tilläggsundersökrting fick del de intervjuade i AKU besvaraen av
ytterligare frågor, utförligt berörde omfattningen och grundernasom mer av
för ledigheten. De undersöktes dels de varit frånva-personer som var som
rande hela eller del veckan på grund tjänstledighet, dels anställdaen av av

de arbetar deltid.uppgett attsom - . t
Tilläggsundersökningens urval utgjorde ungefär 75 AKU:sprocent av

ordinarie urval. I övrigt följde tilläggsundersökningen SCB:s rutiner för
genomförandet AKU.av

AKU:s statistik frånvaroöver från arbete den tid då de anställdaavser
skulle ha arbetat, där de olika skäl varit frånvarande från sitt arbete.men av

frånvaronI inkluderas sjukdom, tjänstledighet, kompensa-helger,semester,
tionsledighet I AKU definieras personer har förkortadm.m. arbetstidsom

frånvarande, såvidaoch arbetar deltid inte frånvarandede inte är frånsom
Arbetslösasitt deltidsarbete. räknas inte heller frånvarande.som
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på svenskadenutvecklingstendenserNågra6.1.3
arbetsmarknaden

sysselsättningenArbetskraften och

arbetskrafteniökning antaletkännetecknades1980-talet personeravenav
arbets-1990 ökade1980 ochMellan årenarbete.söker eller harde som

1980-taletsUnderSCB, AKU.577 000000 till 4från 4 248kraftsutbudet
arbetsmarknadentilltillskottetsärskilt stark ochtillväxtensista år upp-var

År emellertidstagnerade1990genomsnitt.âr igick till 50 000 perpersoner
omkringtill nivåsnabbtsjunkithar detoch sedan dessarbetskraftsutbudet en

arbets-kommerAMSArbetsmarknadsstyrelsensEnligt000.3004 prognos
Även Konjunkturinstitutetår 1994.minska underkraften fortsätta attatt

Därefter1994.bit in pâ årarbetskraftsutvecklingnegativförutser enen
arbetskraftsutbudet.ökningförutses aven svag

det kraftigt1980-talenoch1970-utvecklingen underviktigt inslag iEtt var
arbetskraf-andelKvinnornaskvinnor.arbetskraftsutbudet blandstigande av

uppgick till 48denoch år 1993ökade procent.ten
frånvarande frånoch äri arbeteAntalet sysselsatta personer personer som

förundantagmed1980-talen,1970- ochkraftigt underanställning ökadeen
syssel-början 1980-taletilågkonjunkturenförsta år. Efter1980-talets steg
1990åren1989. Underåren 1987synnerhet undersättningen snabbt, i --

nivåtillmiljonemellertid med halvsysselsatta1993 minskade antalet enen
1993.Arbetskraftsbarometermiljoner SCB,under fyrastrax

Deltidsarbetet

antalet1970-talet, minskademittensuccessiv uppgång sedanEfter aven
miljontilluppgick drygtår 1983, då detdeltidsarbetande efter personer.en
deltidsarbetande.antaletminskade dock1980-talethälftenUnder senare av

ytterligare âr 1993minskat ochdeltidsarbetandeår 1990 har antaletSedan
deltidsarbetandeantalet80uppgick de till 987 000. Drygt procent varav

kvinnor.
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Frånvaron .-.... . ,
Enligt AKU ökade andelen frånvarande den sysselsatta befolkningen frånav
12,6 till 17,8 under perioden 1970 1980. Efter tillfälligprocent minsk-en-
ning under de första åren på 1980-talet fortsatte frånvaron sedan ökaatt
kraftigt fram till år 1989. Därefter sjönk frånvaron igen och dess andel av
sysselsättningen ungefär lika år 1990 den år 1980, dvs.storvar som var ca
17 procent.

jämförelseEn mellan två tilläggsundersökningar till AKU från åren 1981
och 1993 visar andelen frånvarande under helaatt veckan sjunkit från 7,7 till
6,8 arbetstidsvolymen den arbetstidsvolymprocent skulle haav som upp-
nåtts ingen frånvaro förekom, vilket kanäven betecknasom arbets-ettsom
tidsbortfall på grund frånvaro. Den totala frånvaron minskade från 9,2av
till 8,2 arbetstidsvolymen.procent av

Frånvaron kan eventuellt ha minskat något vadän uppgifterna i tabellmer
6:1 visar. Orsaken till detta är generellt haratt högre från-grupper settsom

genomsnittet,än företagare och i åldersgruppenvaro 65egna 75personer -
år, inte ingår i 1993 års undersökning.
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19931981 ochkvartaletandraFrånvaron under6:1Tabell

PROCENT ARBETSTIDSAV VOLYMEN

1981 1993

FRÅNVA RO- Lång Kort LångTotal Kort Total
ORSAKER:

Sjukdom 3,6 0.8 3,14,4 0,9 3,9

Värnplikt 0,6 0,6 0,1 l

Föräldraledighet
födselnbetald vid 1,4 1,4 2.5 0,2 2,7

0,3 0.3 0,2betald 0,2 ,1 0,5annan
obetald 0,2 0,2 0,1 0.1 0,1

Studier 1.3 l 0.6 0.1 0,7

tjänstledighet 0,4 0.1 0,1Annan 0,4

Totalt, exkl. 7,7 6,8semester

mätveckan.under delendastfrånvaroKort frånvaro ärAnm. avvararsom
avrundningargrundmätveckan. Påhelafrånvaro underfrånvaroLång är av

med totalsumman.delarnaalltidintestämmer summan av

kvartalet 1993.andratilläggsundersökningKälla: SCB:s

dominerande.sjukdom denfrånvaroorsakerna ärsärredovisadede mestAv
Även4,4 studie-arbetstidsvolymen.sjunkit från till 3,9harDen procent av

arbetstidsvolymen.till 0,7minskat och halveratsharledigheten procent av
tilläggsundersökningenuppgifterna istudieledighet börgällerVad attnoteras

gårDetledighetslagstiftningen.stödsåväl medfrånvaro utan avsomanger
tjänstle-mångahurinte utläsa materialetdärför t.ex. taratt personer somav
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digt med stöd lagen 1974:981 arbetstagares till ledigheträtt förav om
utbildning studieledighetslagen.

Den totala föräldraledigheten har ökat från 1,9 till 3,3 arbets-procent av
Ökningentidsvolymen. torde i huvudsak kunna förklaras utbyggnadenav av

föräldraförsäkringen år 1989.
I tilläggsundersökningen år 1981 exkluderades semesterfránvaron eftersom

kvartalsuppgifterna inte representativa för hela âret. Om semesterfrânva-var
inkluderas i den frånvarontotala under andra kvartalet 1993, uppgårron

frånvaron till 22 den möjliga arbetstidsvolymen.procentca av

6.1.4 Omfattningen studieledighet, sia-ledighetav
och sfi-ledighet

Studieledigheten har minskat

Enligt AKU minskade studieledighetens omfattning under 1980-talet samt
under de första åren 1990-talet. Uppgifterna från AKU:s årsmedeltal för
åren 1981 1993 har sammanställts i diagram 6:1. Studieledigheten redovi--

i det genomsnittliga antalet varje år haft tjänstledigtsas förpersoner som att
studera under hel vecka eller längre.en



1994:41SOUi praktiskLedighetslagarna106 ...

19931981omfattning årenStudieledighetens6:1Diagram -

under mätveckanhelaStudielediga personer

500
450
400
350

z

Hundratal

med hänsynreviderats1986 harSkattningarna åren 1981förAnm. -
1987.genomfördes i AKUförändringartill detagen som

ârsmedeltal, SCB.AKUKälla:

minskade undersuccessivtstudieledighetenframgårdiagrammetAv att
mätveck-under helastudieledigatill 40 0001980-talet från 50 000 personer

ytterligare ochstudieledighetensjönkpå 1990-taletUnder de första årenan.
År studielediga heltid.29 500i takt. 1993dessutom högre personervar

modifierade1987. SCB:sägde ârförändring AKUEn omfattande rumav
deleventuellt förklara1987 kanfrån och med årinsamlingsförfarande aven

förändrades,vissa variablerDefinitionenstudieledighet.minskningen avav
i före-studier med löndeñnieradesstudieledighet. Tidigarevariabelnbl.a.
studieremellertidräknasmed år 1987studieledighet. Från ochtaget som
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med lön i företaget arbete. Med anledning denna förändring i AKUsom av
har uppgifterna för åren 1981 1986 justerats. Skattningarna för dessa år-
har räknats ned med koefñcienten 0,928 för underlätta jämförelseatt en av
hela 1980-talet. Nedräkningen värdena för åren 1981 1986 förryckerav -
alltså inte den allmänna tendensen tydlig minskning studieledighetenatt en av
har ägt under 1980-talet och under de första åren 1990-talet.rum

Det kan finnas anledning ställa sig fråganatt studieledighetuttagetom av
har samband med förändringar i konjunkturerna. Har studieledigheten en
tendens öka i högkonjunkturer För i vissatt mån på denna frågaatt svar
har vi relaterat studieledigheten till sysselsättningen. Diagram 6:2 visar
studieledighetens procentuella andel sysselsättningen under perioden 1981av

1993.-
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åren 1981sysselsättningenistudieledigheten6:2 procentDiagram av -
1993

sysselsattaantaletiveckanunder helastudieledigaAntal procent avpersoner
personer

1,4 T

1,2 --

0,8 --

0,6 --

i-----------

AKU1993:1, SCB.ArbetskraftsundersökningarnaInformation frånKällor:
årsmedeltal, SCB.

syssel-den totalatill 0,7sjönkStudieledigheten från 1,3nästan procent av
minskatstudieledigheten harperioden 1981 1993. Attsättningen under -

djupa lågkon-denberoende1990-talet skulle kunnakraftigt under avvara
tjänstledig-mindre benägna begäraanställdajunkturen. kanDe attantas vara

studieledighetenemellertid observeraslågkonjunktur. böri Dethet atten
därförhögkonjunktur. Det är1980-talets1980-taletminskade under trots

konjunkturernas inverkanbestämdanågra slutsatservanskligt draatt om
studera.tjänstledigt förbenägenhetde anställdas attatt ta

delstudieledighet underinhämtas informationâr 1987Sedan även avom
arbetsvecka. De ärfrånvaro mindredvs. änmätveckan, somensom varar
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studielediga under del veckan relativt liten del den totalautgörav en av
studieledigheten och påverkar således inte allmänna slutsatsen studie-den att
ledigheten har sjunkit tiden. Studieledigheten under delöver mätveckanav

dessutom inte ändrats i någon riktning.har bestämd

Vidareutbildning för få bättre möjligheter på arbetsmarknadenatt

Av tilläggsundersökningen framgår nivån på studierna syftet studier-och med
vid studieledighet. Ungefär 62 studerar på högre nivå. Andelenprocentna

studielediga studerar på gymnasienivå 26 Ungefärär procent.personer som
tiondel dem studielediga på heltidär studerar på grundskolenivåen av som

se diagram 6:3.
Siffrorna i materialet mycket småär det gäller andra studier. Vinär har

emellertid studerat de enskilda fallen endast bestod 7 Avsom av personer.
dessa det bedrev fackliga studier studieledig-med stödvar en person som av
hetslagen. Omfattningen fackliga studier med stöd studieledighetslagenav av
torde därför liten.mycket Fackliga studier bedrivs stödmedvara annars av
lagen 1974:358 facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsenom
FML. Omfattningen dessa studier ingår i AKU.av
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studienivåstudieledigas6:3 DeDiagram

studieledigaantalet personerProcent av

70 -
60 ..
50 --
40 ..
30 u
20 --
10 ..
O . studierAndrastudierHögreGymnasiumGrundskola

Studienivå

1993.kvartaletandratilläggsundersökningSCB:sKälla:

studieledig-medsyftetvanligastedetundersökningen attframgårVidare av
Nästanarbetsmarknaden.möjligheterfåvill bättreindividernaärheten att

förstuderarstudieledigaresterandeDe personernadetta.70 procent uppgav
allmäntellerprocent ett15företagetinom avmöjligheterfå bättreatt

6:4.diagram18 procent,intresse se
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Diagram 6:4 De studieledigas syften med utbildningen
Procent antalet studieledigaav personer

70 -w
60 --
50 --
40 --
30 --
20 --

Bättre möjligheter i Bättre möjligheter Allmänt intresseföretaget arbetsmarknaden
Syfte

Källa: SCB:s tilläggsundersökning andra kvartalet 1993.

Fler kvinnor studieledigaän män är

Kvinnors och mäns studieledigheter ungefärär lika långa. Däremot dub-är
belt sâ många kvinnor män studielediga. Kvinnors andel den totalasom av
studieledigheten, antingen denna i antalmäts eller studieledigapersoner
timmar, 66är Skillnaden i studienivåprocent. mellan män och kvinnor
skiljer sig inte nämnvärt åt. Som framgår diagram 6:5 har ungefär likaav

andel kvinnorstor ledigtmän för studera på gymnasienivå. Ensom att något
andelstörre kvinnormän än bedriver högre studier. Diagrammet visar också
något större andel kvinnoratt har ledigtän mänen från sina arbeten för att

studera på grundskolenivå. När det gäller grundskolenivån siffrornaär i
materialet dock för små för skall kunna dra någraatt säkra slutsatser.man
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studienivåmänsochKvinnors6:5Diagram
studieledigarespektive ärkvinnor mänantaletProcent somav

70 ..

50 --
E]40 Kvinnor--
U Män30 --

20 4.

.10

studier studierGrundskola Gymnasium Högre Andra
Stixdienivâ

1993.kvartalettilläggsundersökning andraSCB:sKälla:

sesig delvisskiljerstudiernamedsyftenoch mänsKvinnors
bättrefåförstuderardekvinnor attFler män6:6. än attdiagram uppger

intresseallmäntharde attföretaget eller förinom ett avmöjligheter att
bättrestudielediga för fâkvinnor ärandel attmän änEn störrestudera.

på arbetsmarknaden.möjligheter



1994:41 praktiskSOU Ledighetslagarna i 113

6:6 syftenDiagram Kvinnor och mäns med studierna
antalet kvinnorProcent respektive män studieledigaärav som

90 v
8l

80 -e

70 --

60 --

Bättre möjligheter i Bättre möjligheter Allmänt intresse
företaget arbetsmarknaden

Syfte

Källa: tilläggsundersökningSCB:s andra kvartalet 1993.

Andelen studielediga varierar betydligt mellan olika åldersgrupper. Diagram
6:7 visar den studieledigastörsta 25 34 år ochäratt gruppen personer ca-
75 år.är 25 44 I inteundersökningen har det påträffats någraprocent -
studielediga är över 54 år.personer som
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åldersgruppernamellanfördelningStudieledighetens6:7Diagram
studieledigaantalet personerProcent av

60 T

50 --

40 -

30 --

20 -

l0 -

0
45-5435-4425-3420-2416-l9

Ålder

1993.kvartaletandratilläggsundersökningSCB:sKälla:

intetillämpasSia-ledighetslagen

6.2,i avsnitt attredovisas angesenkätundersökning,WibesI Sören som
sia-ledighetsla-erfarenhetsade sig hasvarande154 avföretagfyraendast av

frågeställ-framgickarbetsplatser attfyradessakontrollVid närmare avgen.
sia-ledighetsla-erfarenhethadedemingenochmissuppfattats avningarna av

Kommunför-påhandläggareberördhosgjortsvidareharförfråganEngen.
tillämpningnågondärvid harhellerInte avvissa kommuner.och hosbundet

därarbetsplatspå någonträffatalltså inteVi harpåträffats.sia-ledighetslagen
tillämpas.sia-ledighetslagen

invandrareförsvenskundervisningförledighetomfattningLåg av

förledighetomfattningenvisar6.2avsnitt att avEnkätundersökningen se
företagtvåEndastlåg.mycketsñ avinvandrare ärförsvenskundervisning
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de 154 svarande hade erfarenhet lagen 1986:163 till ledigheträtt förav om
svenskundervisning för invandrare sfi-ledighetslagen. I dessa fall hade totalt
fyra varit tjänstlediga i genomsnitt 30 dagar.personer

Liknande resultat presenterades i Tillämpningen tillrapport rättenen av
ledighet för grund-sfi, dnr 20-90-1248, RRV år 1990. RRV fickutsom gav
i uppdrag regeringen kartlägga hur tillämpningenatt tillrätten ledighetav av
för sfi fungerat i praktiken. Kartläggningen visade relativt låg andelatt en
sfi-studerande 6 7 procent hade tagit ledigt från arbetet för delta iatt-
undervisningen.

Flera anledningar till den låga omfattningen sfi-ledighet En ärav anges.
invandrarnas svårigheter komma in den svenskaatt arbetsmarknaden.
Detta kan i sin ha orsakats arbetsförmedlingarnatur i allmänhetatt kräverav
genomgången sfi innan planering sker invandrarens inträde arbets-av
marknaden. Andra förklaringar till det låga ledighetsuttaget kan bristan-vara
de flexibilitet i undervisningens förläggning, arbetsgivarens agerande, ekono-
miska faktorer och invandrarens motivation. Vidare visar RRV:s kartlägg-
ning invandrarna i allmänhet prioriteradeatt arbete framför svenskundervis-
ning, då de befann sig i valsituationer.

6.1.5 Föräldraledighetens omfattning

Föräldraledigheten ökade tydligt under 1980-talet enligt AKU. Under den
hälften 1980-talet ökningensenare kraftig. Från haav legatextravar påatt

nivå omkring 70 000 80 000en lediga under helpersoner som var en-
veckas tid eller längre i början på 1980-talet, ökade föräldraledigheten till
nästan 130 000 år 1990. Under de årenpersoner har föräldrale-senaste tre
digheten dock sjunkit till nivå på 102 000 år. I diagram 6:8 visasen ca per
antalet föräldralediga i genomsnitt år för perioden 1981personer 1993.per -

En utbyggnad föräldraförsäkringen år 1989 torde förklaraav delen av
ökningen föräldraledigheten. Den maximala ersättningstidenav för föräldra-
penning utökades år 1989 från 360 till 450 ersättningsdagar.

En viktig faktor för omfattningen föräldraledigheten förutomär för-av
äldraförsäkringen antalet nyfödda barn. Liksom föräldraledigheten, sjönk
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och ökade under1980-taleti börjannågotårnyfödda barnantalet avper
ökade antalettill år 19901983 framFrån âr1980-talet.hälften avsenare

1990-000. Under124000 tillfrån 94successivtârbarnnyfödda cacaper
nyfödda barnAntaletminskat.barnnyföddaantaletemellertidhartalet

1992.årtill 118 000ungefäruppgick

1981åren 1993omfattningFöräldraledighetens6:8Diagram -
hela mätveckanunderFöräldralediga personer

1400 T

1200 -

1000 -

800

600

400

200

3-

Hundratal

ársmedeltal, SCB.Källa: AKU
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för-andelarkvinnornas6:9 illustreras männens ochdiagram nedanI av
uppgick antaletframgår diagrammetäldraledigheten sedan år 1987. Som av

tidbåde längre änföräldralediga under och kortare ensom varpersoner
1990-talet.år under de första åren170 000vecka till drygt perpersoner

föräldraledigheten till 000minskade 1451993 dockUnder året personer.
år 1993 frånföräldraledigheten ökade underdenandel totalaMännens av

22till16 procent.

1987 19936:9 årenFöräldraledighetenDiagram -
mätveckanFöräldralediga och helaunder del underpersoner av

1800
1600
1400 ochKvinnor män1200
1000 Män----°800
600 Kvinnor------- - -400
200

0 .

Hundratal

årsmedeltal,Källa: AKU SCB.

Omfattningen föräldraledighet varierar betydligt med vilkenmännensav
föräldraledighet tillämpas, vilken ersättning beta-eller medtyp av som som
Enligt statistik Socialförsäkringsstatistik 1993 svarade fádernalas RFV:sut.

föräldrapenningför nio dagar år 1992.antalet medersattaprocentca av
innebar ökning från år 1986. Männensmed procentenheterDetta treen

föräldrapenning .33-andel ersättningen för vård barn tillfälligmed varav av
35 under perioden 1981 1992.procent -
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deltidsarbeteOmfattningen6.1.6 av

arbetadesamtliga sysselsatta,miljon anställda, eller 24Nästan procent aven
deltidsarbetande tillfrågadesSamtligaandra kvartalet 1993.underdeltid om

deltid förarbetadedeltid. Antaletde arbetartillskälet att taatt personer som
samtligautgjorde 16uppgick till 156 000. Desina barnhand procent avom

föräldrarna det 124 000, ellerdeltidsarbetandedeltidsarbetande. Av de var
arbetade deltidunder 8 år. Antalethade barn3 procent, personer somsom

samtliga deltids-till 64 000, ellerstudier uppgick 7på grund procent avav
arbetande.

omfattning, utveck-undersökning Frånvaro i arbetetgjorde sinRRVNär -
studierdeltidsarbetande grunduppgick antalet ävenkostnader,ling och av

deltidsarbetandeantaletdock osäkert000 Det ärdå till 64 ompersoner.
åren 1981 1993. Det kan emel-studier varierat i antal underhargrund av -

minskanågot efter år 1981 för sedanantalet ökadeuteslutaslertid inte attatt
1983 och hardeltidsarbetande ökade fram till årtotala antaletigen. Det t.ex.

väsentligt undertotala sysselsättningen ökadeavtagit. Dendesssedan senare
under 1990-talet.minskade sedan kraftigt1980-talet ochhälften av

partiell tjänstle-inte harsamtliga deltidsarbetande s.k.börDet attnoteras
heltidstjänst förkortad arbets-partiell tjänstledighet medMeddighet. menas

deltidstjänsterbåda meddock osäkert hur de ärtid. Det är stora grupperna
inte heller utifrånheltidstjänster med förkortad arbetstid. Det gärrespektive

andel deltidsarbetandetilläggsundersökningen fastställa hur destoratt av
ledighetslagstiftningen.ledigt med stödhar avpersonerna som

partiellafrän år 1981 framgår dentidigare nämndaRRV:sAv rapport att
deltidsysselsätt-studier endast utgjorde liten deltjänstledigheten för aven

studieledigheter det totalaOm andelen partiella0,8 procent.ningen av
årstudier inte har ändrats sedan 1981,deltidsarbetande på grundantalet av

utgjort 500 under andrapartiella studieledigheterna endast hadeskulle ca
1993.kvartalet

skiljer sigvisar utbildningsnivån mel-Tilläggsundersökningens resultat att
studieledigadeltid för studera och demarbetar ärlan dem att somsom
tjänstlediga påStudienivån generellt högre för dem ärheltid. är sett som

tjänst-deltid för studera. demför dem arbetar Avheltid än att som varsom
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lediga heltidpå för studera det endast 17 inte hadeatt procentvar som gym-
nasiekompetens innan studieledigheten inleddes, medan motsvarande siffra

deltidsarbetandeför studerande uppgick till 53 Diagram 6:10 ochprocent.
illustrerar6:11 utbildningsnivån hade uppnåtts innan deltidsarbetetsom

respektive tjänstledigheten heltid inleddes.

Diagram 6:10 Utbildningsnivån innan deltidsarbetet inleddes på grund
studierav

Procent antalet studieledigaav personer

60

50

40

o

Grundskola Gymnasium Eftergymnasial Högre studier
utbildning

Utbildningsnivå

Källa: tilläggsundersökningSCB:s andra kvartalet 1993.
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påUtbildningsnivån innan studieledigheten inleddes heltid6:11Diagram
studieledigaantaletProcent personerav

45
45 --
40 --
35 -
30 -

ho 3

l
m.

Eftergymnasial utbildningHögreGymnasiumGrundskola
utbildning

Utbildningsnivå

kvartalettilläggsundersökning andra 1993.Källa: SCB:s

förläggning varierar orsaken till arbetstagarna arbetarArbetstidens med att
vanligaste arbetstiden för deltid grunddeltid. Den dem arbetarsom av

förlägga till tilläggsundersökningenstudier denna helger. I detär att var
studerande valde40 de deltidsarbetande detta alterna-nästan procent av som

deltidsarbetade hand sina barntiv. dem för drygtAv detatt tasom om var
daglig arbetstidsförkortning50 valde haprocent attsom
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ledighetslagarnatillinställningFöretagens6.2 en-
enkätstudie

enkätundersökningenbeskrivningInledande6.2.1 av

enkätundersökning.genomförtuppdragpå vårtharWibeSörenProfessor en
till-och derasledighetslagarnatillinställningenbelysatillsyftarDenna att

landet.iarbetsplatserolikavidlämpning runt om
Urvaletarbetsplatser.valdaslumpmässigt000tillriktades 1Två enkäter

förurval använtsföretagarregister och utgörSCB:s somfram sammatogs ur
delbetänkandet Nyarbetsrättskommitté i1992 årsundersökning an-aven

vianvänder benäm-Fortsättningsvis1993:32.SOUställningsskyddslag
omfattasoffentliga arbetsplatserprivataför såvälföretag som avningen som

enkäten.
och kostnaderproblemdeinriktadesenkäternai de båda somFrågorna

dess tillämp-ochledighetslagstiftningenmedförenadeansågföretagen var
studieledighetslagen.på frågorkoncentreradesenkätenning. Den omena

till ledig-1978:410 rättlagenfrågorbehandladeenkätenandraDen omom
ochsia-ledighetslagenföräldraledighetslagen,barn,vårdförhet m.m.av

medantill 700 företag,sändesenkätenförstnämndaDensfi-ledighetslagen.
företag.till 300sändesenkätensistnämndaden

förförtroendemänfackligatill 186enkätockså attWibe riktadeSören en
ledighetslagstiftning-erfarenheternaåsikterarbetstagarsidansinhämta avom

Civilingenjörsför-representeradeurval,framWibeSören etttog somen.
Jusek, Kom-ekonomerochsamhällsvetarejurister,Förbundet förbundet,

Metallindustriarbetareför-riksförbund, ochmunalarbetareförbundet, Lärarnas
och för-studieledighetslagenfrågor bådeinnehöllenkätbundet. Denna om

äldraledighetslagen.
uppgick till 51Svarsfrekvensenmitten maj.iskickadesEnkäterna ut av

svarsfrek-förtroendemannaenkätenföretagsenkäterna. Ii tvåde varprocent
statistiskadensyfte ökatill 60 Iuppgickochnågot högre procent. attvensen
skickadeshundra enkäterbortfallet. Ettstickprovgjordessignifikansen ett av
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Av dessanågotkommit in medinte hadetill företagdepâ svar.utnytt som
det tidigare.frånavvek från resultatetintei32erhölls stort settsvar, som

vilket medförsignifikansen,statistiskadenstorlek försvagar attBortfallets
Bortfalletförsiktighet.vissbetraktas medresultat börenkätundersökningens

regio-ochstorlek, branscherföretagensfördelatrelativt jämnt överdockär
inte från de tidigtavvikerinkomnafrån deinnehållSvarens sent svarenner.

inkomna.
ledighetsla-inte hade erfarenhetenkätundersökningeniföretagDe avsom

i avsnittdettaDiagrammensammanställningen.inte tagits med ihargarna
respekti-erfarenhetföretag harfrån desålunda endastredovisar avsomsvar

erfarenhethadesvarande70 deungefärlag. Det procent avsomavvarve
föräldraledighet.respektivestudieledighet

studieledighetslagen6.2.2

studieledighetslagenmedProblem

någraföranleddestudieledighetslagen inteföretagflestaDe att pro-uppgav
svaradeerfarenhet lagenföretagen hadeCa 80blem. attprocent avsomav

varit mycketderas problemproblem ellerinte upplevt någraantingende att
små.

framkomolika företagutbredning mellanproblemensVid jämförelseen av
landsbygd. Ingaochföretag i storstadskillnad mellannämnvärdingen

statlig sektor.offentlig ochmellan privat,kunde heller upptäckasskillnader
kvinnodominerade företag.skillnad mellan ochfanns detDäremot mans-en

kvinnor ansågstill 70personalen bestårde företag där änI procent avmer
personalenföretag därproblem i destudieledigheterna medföra änmer

tillbestår 70 män.än procent avmer
varierar medstudieledighetslagenadministrativa problem medFöretagens
småföretagendiagram 12 nedanstorlek. Som framgårföretagens synesav

studieledigheten.färre problem medha
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administrationenproblem med6:12 FöretagensDiagram
inom varje storleksklassantalet företagProcent av

100

småmycketellerInga
problem

o
U problemMåttliga eller stora

0 :
351-101-26-6-250-5

35010
anställdaAntal

ledighetslagstiftningen Wibe.Källa: den svenska SörenTre enkäter om av

I diagram illustreras problem produktionen vid ledighet.6: 13 företagens med
Även i småföretagen Viddessa mindre i de företagen.än störresynes vara

jämförelse mellan diagram 6: 12 och framkommer det problemen13 atten
ansågs för produktionen administrationen.generellt förstörre änsett vara
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produktionenproblem med6:13 FöretagensDiagram
varje storleksklassföretag inomantaletProcent av

El inga eller mycket små
problem

Måttliga eller problemstora

6-25 350-5 26- 10l l-l 350
Antal anställda

Wibe.ledighetslagstiftningen SörensvenskadenKälla: Tre enkäter avom

problemföretagen haftframgick vidare 12detAv enkäten att procent av
ansåghälften dessatillämpningen lagen. Drygtpraktiska attmed den avav
ansågtredjedelmedanföre ledigheten för kort,underrättelsetiden attenvar

ledigheten för kort.i tjänst efterunderrättelsetiden för återgång var

studieledighetslagenKostnadsejjfekter av

påverkadestudieledigheten intemajoritet företagenEn klar attav uppgav
Över dei speciell riktning. 70någonföretagens kostnader procent svaran-av

här ingenfanns störreförblev oförändrade. Detkostnadernade ansåg att
minstade allraföretagens storlek förutomi åsikter beroendeskillnad att

förknippadekostnadersig minst5 anställda, ansåg hamed 0företagen, -
ansåg sig hastudieledighet. Företag med 101 350 anställda störstmed -

kostnader.
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Det bör dock uppmärksammas andel de hade erfarenhetatt storen av som
studieledighetslagen, tredjedel,ungefär inte svarade på frågornaav en om

lagarnas kostnadseffekter. Detta skulle möjligen kunna tolkas så mångaatt
företag inte följer studieledighelslagens faktiska kostnadseffekter.upp

Sammanfattande omdöme studieledighetslagenom

Diagram 6:14 nedan visar företagens sammanfattande omdöme studiele-om
dighetslagen. Det framgår 50 de svarande neutralt inställdaatt ärprocent av
till lagen. Bland de små företagen det sammanfattandeär omdömet lagenom

negativt blandän de företagen.större Skillnaden dock inteär markant.mer

Diagram 6:14 Företagens sammanfattande omdöme studieledighets-om
lagen
Procent antalet företag inom varje storleksklassav

Något eller starkt positiv

U Neutral

E Något eller starkt negativ

Antal anställda

Källa: Tre enkäter den svenska ledighetslagstiftningen Sören Wibe.om av
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Föräldraledighetslagen6.2.3

medomfattningföräldraledighetensvarierarenkätundersökningenEnligt
föräldralediga dagarantaletgenomsnittligaDeti företagen.kvinnorandelen

ihögre änkvinnor är70består ändär personalen procenti företag merav
kvinnodomi-deI70 män.består änpersonalen procentföretag där merav

företagföräldraledighetengenomsnittligauppgick dennerade företagen per
till dagar år5uppgick denföretagenmansdomineradei deochtill 17 dagar

föräldraledighetengenomsnittligadenoffentliga sektorn1992. I den var
företagenkvinnodomineradedeIprivata sektorn.i denockså högre än an-

i deänföräldraledigheten störreorsakassågs problemen mans-varaavsom
ansågsföräldraledigheten ävenmedProblemenföretagen.dominerade vara

privata sektorn.i denoffentliga sektorn äni denstörre
admini-någrahadede inteföretag ansågsamtliga60 attNästan procent av
deellerföräldraledighetenmedförknippas attstrativa problem varsom

för-problemintesig ha störreansågföretagensmåmycket små. De som
minsta före-deBlandföretagen.deföräldraledighet störreänmedknippas

de inteansåg83anställda detfemfärre attmed än procent somvartagen,
föräldraledighetenförknippades medproblemadministrativahade några som

föräldraledig-medproblemensmå. Demycket störstaproblemeneller att var
fler350 ellerföretagen medBlandha.storföretagenförefaller i ställetheten

måttliga ellerde hadeansåg stora75detanställda attprocent somcavar
administrationen.problem med

föräldraledig-förknippas medproblemenöverlagansågFöretagen att som
Ungefär 45administrationen.förproduktionen änförheten större pro-var

måttliga ellerproduktionenförproblemenansågföretagen att varcent av
uppgick till 40administrationenförsiffraMotsvarandemycket pro-stora.

vadproduktionenmindre problem med änansåg sig haSmåföretagencent.
gjorde.företagende stora

med-föräldraledighetenansågfler företagtilläggasslutligenDet kan attatt
studieledigheten.medfalletproblem vadförde än varsom
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6.2.4 De fackliga företrädarnas synpunkter

fackligaDe avvek inte nämnvärt frånrepresentanternas desvar svar som
företagen Mönstren desamma detnär gäller problemen föruppgav. var t.ex.
administrationen respektive produktionen. Problemen för produktionen fram-
stod också för de fackliga företrädarna större än problemen för admini-som
strationen.

I enkäten fick de fackliga företrädarna dessutom frågan desvara om
ansåg studieledighetslagen påverkadeatt tjänstledigheten för studier. Av

framgår 70 de fackligaatt ansågsvaren procent lag-av representanterna att
stiftningen hade påverkat studieledigheten sådant sätt den under-ett att
lättades.

Vidare ansåg de fackliga ledighet för vårdrepresentanterna sjuktatt av
barn medför problem för företaget vad föräldraledighetän imer samband
med barns födelse gör.

6.2.5 Sammanfattning

En klar majoritet de företag hade erfarenhet studieledighet upplev-av som av
de den inte kostnadskrävande eller problematisk. Det ungefärsom 80var

ansåg studieledighetenprocent antingen inteatt medförde någrasom problem
alls, eller problemen mycket små.att var

De problem studieledigheten allt föranledde varieradetrotssom med före-
storlek. Smâföretagentagens hade mindre problem än storföretagen. Som

orsak till problemen nämndes först och främst den korta underrättelsetiden
Ävenföre ledigheten. kort underrättelsetid vid återgång i arbeteen ansågs

förorsaka problem för företagen.
Vid jämförelse mellan de olika lagarna framkomen färre företagatt upp-

att studieledigheten medförde problemgav än vad fallet med för-som var
äldraledigheten.

De fackliga företrädarnas överensstämde i med företagenssvar stort svar.
framkomDet dessutom 70 de fackliga företrädarnaatt procent ansågav att

lagstiftningen hade påverkat studieledigheten på positivt sätt.ett
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Fallstudier6.3

i syfte så konkretutförasfallstudier bördirektiv attvåraI somattanges
fickCeproKonsultföretagetkonsekvenser.lagstiftningensmöjligt belysa

under-Syftet medfallstudieundersökning.genomförai uppdragdärför att en
tillämpas vidledighetslagarnahändervad närbeskrivasökningen att somvar
Ledighetsla-isammanställdesUndersökningenarbetsplatser. rapportenolika

Arved-helt Ph D Lennartiinnehålletpraktiken. Föri rapporten svarargar
kapi-fallstudiernabeskrivningFerntoft. Derasciv. ing. Andersoch avson

dis-Fallstudiernabetänkande.till dettai bilaga 2bifogasi rapporten3tel
följande.i detkuteras

företagtio olikaIntervjuer i6.3.1

verksamheter:representerade olikai företaggenomfördesfallstudierTio som
variera-varuproduktion. storlekFöretagensochprivat, tjänste-offentlig och

geografiskvissföretagenVidare hadeanställda.och 000mellan 15 7de en
spridning.

personligaerhöllseffekterledighetslagarnasInformationen genomom
företrädaregenomfördes medIntervjuernarespektive företag.intervjuer vid
övrigaföreträdare ochpersonalansvariga, fackligaföretagsledning,för an-

studieledighet.föräldra- ochbådeerfarenhethadeställda. Företagen av

för ledighetkostnaderföretagensvariation i6.3.2 Stor

ledig-tydligt samband mellaninte någotFerntoft kundeochArvedson se
verksamhet. Eni företagensstörningareller volym ochkaraktärheternas

kost-till problem ochi vissa fallfrånvarovolymen leddeökning iliten att
någrafall inte innebarökning i andrakraftigt, medannader växte storen

Fallstudierna visade deteller kostnader.ökade problemmärkbart attsnarare
företagens problempåverkadeolika faktorergenomgående många somvar

bildsåledes komplexförmedlarledighet. Fallstudiernavidkostnaderoch en
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där mängd olika faktorer indirekt eller direkt påverkar effekternaen av
ledigheten.

6.3.3 Problem återgångvid i arbete

Vissa aspekter ledighetslagstiftningen ifrågasattes företagen ingickav av som
i fallstudieundersökningen. Framför ifrågasattesallt den tidsmässigt obe-

tillgränsade studieledighet.rätten Ledighetens varaktighet har i huvudsak
betydelse för företagens verksamhet ledighetennär avslutas. När den an-
ställde kommer tillbaka efter lång ledighet, riskernaär han ellerstörre att
hon inte kan eller vill återgå till sin tidigare tjänst.

En orsakerna till detta efter långär ledighet ökar risken denattav atten
studieledige överkvalificeradär för sina tidigare uppgifter, vilket i många fall
säkert också varit syftet med utbildningen. För majoritet de studieledi-en av

har avsikten med studierna varit få bättre möjligheter på arbetsmarkna-ga att
den och naturligt resultat den studieledigeär inteett behållaatt attavser

tjänst efter avslutad utbildning.samma
En orsak till den långtidsledige inte kan eller vill återgå tillattannan sam-

tjänst företagetär i fråga har genomgåttatt genomgripande omorgani-ma en
sation under den anställdes studieledighet. Detta kan leda till den studiele-att
diges tjänst har förändrats eller den överhuvudtaget inte finns kvar.att Ytter-
ligare anledning till återgången i arbete efter långatt ledighet kanen vara
problematisk vissaär branscher kännetecknas ständigatt utveckling,av som
det kan svårt för den studieledige följa under tjänstledigheten.vara att

6.3.4 Problem med underrättelsetider och deltidsledigheter

mångaFör företag behovetär få underrättelse ledighetenstort såattav om
tidigt möjligt. Därigenom företaget naturligtvis möjlighetersom störreges att
planera verksamheten under ledigheten och vidta åtgärder för dämpaatt att
eventuella negativa effekter. vissaI fall kan det emellertid svårt attvara
påverka underrättelsetiden. En del ledigheter heltär enkelt lättare förutseatt
än andra, vilket gäller för såväl föräldraledighet studieledighet.som
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reduceradiledighet formi Ceprosframhållitsvidare rapport atthar avDet
underskall ersättastjänstledigedenproblem närorsakararbetstid ibland

vecka.någon dagellerdagtimmenågonendast perper

slutsatsersäkraInga6.3.5

effekternaekonomiskadegenerella slutsatsernågrasvårt draDet är omatt
isärskilt viktigaTvå aspekter ärfallstudiematerialet.utifrånfrånvaroav

ochbåde inomolika faktorer,mångadetdet första äravseende. Fördetta
För detledighet.effekternade totalapåverkadeföretaget,utanför avsom

iföretagflestaeftersom deotillräckligt,underlagetekonomiskadetandra är
frånvaro.ekonomiska konsekvensernadeföljdeintefallstudierna avupp

följandei devidarediskuterasfallstudiernaresultatetaspekterVissa avav
avsnitten.två

situationSmåföretagens6.4

nyföretagan-samhället stimulerarviktenbetonassammanhangolika attI av
kommergradsysselsättningstillväxt i hög attframtidensdet. Det sägs att

angelägetdärförDetföretagen. ärmedelstora attsmå ochdeinomskapas
förutsättningarutveckling ochsådanstöder attsamhället gynnsammaen

skapas.
särskilt dedåochför företagens,betydelsehaledighet kanOlika typer av
funnit detVi därförverksamhet. harbedrivamöjligheterföretagens,små att

regleroch behoveti små företagendeledigheterbelysanödvändigt avatt
stude-Ledigheternasituation.små företagenssärskilt till deanpassade som

till studie- ochstorlek har koncentreratstill företagensförhållandeirats
föräldraledighet.
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6.4.1 Skillnader mellan små och företagstora

Det vanligaste måttet småföretag är antalet anställda eller företagets om-
sättning. Begreppet småföretag är emellertid inte entydigt. Vad räknassom

småföretag inom bransch behöver inte detsamma inomsom en vara en annan
bransch. Faktorer ägandeform, beroendeförhållande mellan företagetsom
och omvärlden, företagskultur har dessutom fått ökad betydelseetc. för
begreppet småföretag.

Inom Europeiska unionen EU indelas generellt små och medelstora före-
i företag med tilltag 500 anställda. I Sverigesamma användsgrupp av upp

emellertid oftast definitioner.snävare En del räknar småföretag företagsom
med mindre 200än anställda. Andra begränsar antalet anställda ytterligare. I
våra undersökningar har särskilt företag med 0 25 anställda belysts.-

De allra minsta företagen, med mindre femän anställda, utgjorde år 1993
89 de privata företagen i Sverige.procent Företag med 5 9av anställda ut--
gjorde 6 och företag med 10 19procent anställda 3 den privataprocent av-
sektorn. Företag med 20än anställda utgjorde således 2 demer procent av
privata företagen SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret,
1993-11-30.

Några småföretagens utmärkande drag är de präglasav självständig-att av
het, lättrörlighet, och möjlighet till anpassning. Småföretagen utgör förvar
sig väl sammanhållen enhet där fåtalen äger ochett leder företaget.personer
För dem det relativtär enkelt och mindre utveckla företagetstungrott att
Verksamhetsinriktning.

Andra fördelar i liten organisation kan det är lättareen för arbets-attvara
givare och arbetstagare kommunicera och detatt kan lättareatt förvara
personalen känna sig delaktig i företagetsatt verksamhet, vilket bl.a. kan
resultera i ökat ansvarstagande.ett

Till småföretagens nackdelar hör framför allt utsatthet för föränd-yttreen
ringar. Lågkonjunkturen liksom andra förändringar i omvärlden, har ofta
direkt effekt på det lilla företagets förutsättningar bedriva lönsamatt verk-en
samhet.
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små företagfrånvaro iövrigLedighet och6.4.2

effektertillupphov störrekunnaskullesmå företagi antasFrånvaron ge
orsakakunnaskulleFrånvaronföretag.iverksamhet änföretagens stora

visoch utgörvarje anställd sätteftersomproduktionen,istörningarstörre
före-Detsigvidare låter ersättas.inte storanyckelpersons.k. utansomen

anställdamellanarbetsuppgifteromfördelamöjligheterandrakan ha atttaget
i småför frånvaronkostnadernaskulleVidareuppgifter.liknandeutförsom

föreffekterfå allvarligadärförochoproportionellt högablikunnaföretag
verksamheten.

Sörenfallet. Isåför ärinte beläggdockundersökningar attVåra ger
studieledighetenintesmâföretagenansågenkätundersökning att varWibes

Småföre-ansåg.anställda25med flerföretag änvadproblematisk änmer
destudieledighetslagen änproblem medmindrehatenderade attt.o.m.tagen
devarje storleksgruppinom attföretagAndelenföretagen. angavsomstora

mins-studieledighetslagentillämpningenpraktiskamed denproblemhaft av
hadeföretagenandel denågotEn störreanställda. storaantaletmedkade av

studieledighetslagen.sammanfattande omdömepositivtemellertid omett mer
markant.intedockskillnadDenna var

ochlängdstudieledighetensenkätundersökningenindikerarVidare att om-
tenderarundersökningenEnligtstorlek.med företagensvarierarfattning

samtidigtanställda,med 0 5i företagkortarestudieledigheten somatt vara -
Enligthar.företagetanställdafärreökarstudieledigaandelen personer

studiele-relativt flersåledesundersökning skulleWibesSören varapersoner
Uppgif-tid.pågå under kortareskulleledighetoch derasi små företagdiga

relativt litetemellertidundersökning byggerWibes ettfrån Sörenterna
underlag.statistiskt

inompâ var begäranutfördetilläggsundersökning SCBdenI ramensom
ingentingfinns detAKUarbetskraftsundersökningarordinarieför sina som

omfattningledighetensmellansambandföreliggaskulledettyder pâ ettatt
omfatt-varierarEnligt AKUstorlek.företagensochledighetslagarnaenligt

vadänolika företagsgruppernamellan deföräldraledighetenningen merav
dessamellantydligt sambandfinns dock ingetDetstudieledigheten gör.

variationer.
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i

Tilläggsundersökningen visar emellertid den totala frånvaron relativtatt
iär högre företag i små företag.än Frånvaron Ökarsett stora successivt med

företagens storlek. Detta samband gäller dock endast för sjukdom och övrig
frånvaro semester, ledighet vid helger och kompensationsledighet.

Utredningen flexibla regler för arbetstid och belyste sär-om mer semester
skilt småföretagens kostnader för semesterlönegrundande frånvaro i be-
tänkandet Semesterlöneförsäkring för små företag SOU 1991:109. Resulta-

visade småföretagens situation i detta avseende intetet att försämre änvar
de företagen. Utredningen undersökte olika arbetsgivargruppersstora kost-
nader för semesterlönegrundande frånvaro. Kostnaderna belystes i förhållan-

till företagensde bl.a. storlek. Det framkom den semesterlönegrundandeatt
frånvaron relativt inte i småföretagen.större Det visade sigsett var snarare

det förhållandet gällde, nämligen småföretagensatt motsatta kostnader föratt
semesterlönegrundande frånvaro understeg genomsnittet.

Sammanfattningsvis har vi således inte funnit belägg för ledighet enligtatt
ledighetslagarna i allmänhet skulle orsaka problem i de små företagen änmer
i de Vi har inte heller funnit belägg förstora. det skulle föreliggaatt ett
samband mellan företagens storlek och omfattningen föräldra- respektiveav
studieledighet. Däremot visar AKU frånvaron på grund sjukdom,att av

helg- och kompensationsledighetsemester, högreär i företag. Det kanstora
dock inte uteslutas ledighet kan få konsekvenseratt uttaget i enskil-storaav
da fall bland småföretag. Följderna ledighet skulle också kunnaav accentue-

i fallde där den övriga frånvaron är hög.ras

6.5 Företagsekonomiska effekter

När RRV genomförde sin undersökning frånvaro från arbete år 1981av
bedömdes bl.a. kostnaderna den samlade frånvaron utifrån företags-av ett
ekonomiskt perspektiv. RRV:s visade det inte föreliggerrapport någotatt
enkelt samband mellan frånvarons omfattning och de kostnader frånva-som

leder till. Något sådant samband föreligger inte hellerron för den frånvaro
ledighetslagarna upphov till, vilket framkomsom både i studieger en av

ledighetslagarna Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS utfördesom
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konsultföretagetåtuppdrogvifallstudieundersökningeni som1981år samt
göra.Cepro att

fakto-mängdpåverkastillupphovledigheten enavkostnaderDe gersom
planerbarhet,ledighetensuppläggning,produktionsprocessenst.ex.rer,

dettaAvi företaget.vidtasåtgärderdeledigheteni samt somvariationema
demedför störstaledighetvilkenavgöra somsvårt typdet är avföljer attatt

ledighetensmedvarierarkostnadernahurellerföretagenförkostnaderna
omfattning.ellerkaraktär

förkostnadernafaktiskadevadfastslågenerelltintesåledes attgårDet
påverkarfaktorervilkabeskrivadels somdäremotgår attDetledighet är.

vidföretagenskildaikostnaderdessaberäknadelsledighet,förkostnaderna
tillfälle.givetett

ledighetförkostnadernapåverkarFaktorer6.5.1 som

ledighet årför attkostnadernapåverkarfaktorerdebeskrivaEtt sätt somatt
företagetsledigheten,ivariationer orga-tillförhållandeikostnadernabelysa

medvidtarföretagetåtgärder an-deproduktionsprocess,och somnisation
visasfaktorerdessaExempel påfaktorer.ledigheten externaledning samtav

sida.på nästai bildschematiskt
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ledigheteniVariationer

omfattning,dessbl.a.olika sättmångapå genomvarierakanledigheten
förutsägbarhet ärellerplanerbarhet enLedighetensförläggninglängd, etc.

kostnadernaminskamöjligheter somattföretagetsökarallmäntfaktor som
bl.a.framkom1981årfrånstudieRRV:sIledigheten.följdtilluppstår av

korttidsfrânvaro,exempelvisvariationer,orsakar storafrånvaroden somatt
styrbar.ellerfördeladjämntärfrånvarosådanänkostar somvanligen mer

produktionsprocessochorganisationi företagetsVariationer

kanföretagethurföravgörandebl.a.ärproduktionsprocesseniFlexibiliteten
inteanpassning ärdennaOmledig.personal ärnärverksamhetenanpassa

produktionen ärförKonsekvensernauppstå.produktionsstoppkanmöjlig
inbör-detorganiserat samtärföretagethurledighet,beroende uttaget av

produktions-deOmproduktionsenheter.företagetsmellanförhållandetdes
enhetsig frånspridaskulleledighet engrundpåuppstårstörningar avsom

öka.ledighetenförkostnadernakanenheter,andratill
utförakunnandeoch attmöjligheterdessdvs.utbytbarhet,Arbetskraftens

visskonsekvenservilkaföravgörande enoftaarbetsuppgift, ärän enmer
detkansvåraredestoarbetskraften ärspecialiseradfå. Jukanledighet mer

ledigheter.vidfinna ersättareattvara

åtgärderi företagetsVariationer

före-åtgärdervilkapåverkasockså somkankonsekvenser avLedighetens
ledigesdenovanligtintedet attledighet ärallt kortframförVidvidtar.taget

det ärellerpersonalenövrigaden omomfördelasantingenarbetsuppgifter
ledigheten.underellerföreuppgifternautförsjälvanställdedenmöjligt att

förkostnadernapåverkasvikariemedledigedenersätterföretaget enNär
väljamöjligheter attFöretagetsrekryteringsförfarandet.ledigheten även av
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mellan olika åtgärder kan dock variera beroende på företagets perso-
nalens kompetens, ledighetens förutsägbarhet etc.

Variationer i faktorerexterna

påverkarDet finns även faktorer kostnaderna förexterna ledighet,som t.cx.
utbudet lämpliga vikarier. Efterfrågan på företagets produkter eller tjäns-av

kan också vid givet tillfälleter påverka kostnaderna förett ledighet.

6.5.2 Att beräkna kostnader för ledighet utifrån
personalekonomiska kalkyler

Fallstudierna visar kostnaderna för frånvaro kan variera kraftigtatt mellan
olika företag. Bland de studerade företagen förekom det dock endast i undan-
tagsfall företagen följde frånvaronsatt kostnadermed avseende såvälupp
direkta indirekta kostnader. Framställning och användningsom statistikav
över frånvarons omfattning och fördelning varierar för olika företag. Viss
statistik har företaget dock alltid tillgänglig, eftersom den ligger till grund
för löneutbetalningar, semesterlön och samordning med försäkringskassan.

Med hjälp personalekonomiska kalkyler kan företagen fram besluts-av ta
underlag visar vilka olika åtgärder kan vidtas vid ledighetsom som samt
vilka konsekvenser åtgärderna skulle få. Personalekonomiska kalkyler kan
även underlätta företagens uppföljning de faktiska kostnaderna för från-av

Under år har användningenvaro. personalekonomiskasenare kalkylerav
utvecklats. Det finns olika metoder och kalkylprogram användanumera att
inom detta område.

I drag innebärstora användning avpersonalekonomiska kalkyler deen att
tänkbara handlingsalternativen först kartläggs. Sedan beskrivs konsekvenser-

varje alternativ så konkret möjligt.na Nästaav kanske detärsteg,som som
svåraste detnär gäller personalekonomiska kalkyler, är kvantifiera konse-att
kvenserna, i möjligaste mån prissättaatt dem.genom

I det följande exemplet s. 139 har vi uppskattat kostnaderna för ledighet
när studieledig sekreterare alternativten administrativ personalannan er-
sätts med vikarie i månader. Exemplet illustreraren enskilt fall ochsex ärett
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belysa hurendastexempletSyftet med är attrepresentativt.inte endärmed
kostnaderolikavilkaanvändas ochkalkyl kan typerpersonalekonomisk av

viktigt detocksåvisar hurExemplettill.hänsynaktuellakan taattvarasom
nedvärderas ellerOm dessakostnaderna.deuppskattakorrektär storaatt

exemplet.ikalkylenhelaförändrasuppvärderas
ytterligare,kostnadernaspecificera attmöjligtfalli vissa genomDet är att

eventuelltlöneadministration,för bl.a.kostnadernaenskildadeuppskatta
leveranstiderlängreservice,kvalitet, etc.sämreproduktionsbortfall, nedsatt

ofta måstevarförkvantifieraemellertid svårakostnaderDessa är att man
uppskatta dem.nöja sig med att

kostnadskal-exempelinnehållerCeprosbör treDet nämnas rapportatt
utomordentligteffekterna äruppskattade stor.despännviddenkyler där

inte allsledighetenfinns fall därdetocksåemellertidbör attDet noteras
kostnader.någraleder till
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PÅEXEMPEL KOSTNADSKALKYLV|D ANSTÃLLNINGLEDIGHET-
MÅNADERAV VIKARIE SEXI

Inbesparade Iönekostnader
Lön 6 månaderá 13 000 kr -78000
Semesterlönetillágg -101 1
Arbetsgivaravgifter, inkl. LKP 38.5 % -30420
Summa -109431

Lönekostnader för vikarie
Lön månader6 á 11 500 kr 69000
Semesterlönetiliägg 894
Arbetsgivaravgifter, inkl. LKP 38,5 °o 26910
Summa 96804

Rekryteringskostnader
Annons rubricerad 4450
Arbetstid för administration och intervjuer
30 tim. á 150 kr 4500Summa 8950

Kostnader för inskolning och introduktion
till den arbetsplatsennya

9659Handledningen veckas lön för handledare
Kurs introduktion till datasystemet 2000
Summa 5659

Summa, totala kostnader 9621
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effektersamhällsekonomiska6.6

de företags-koncentrerathuvudsakvi idirektiven harenlighet med ossI
Nedan förs8.6.och6.5avsnittenfrånvaro,ekonomiska effekterna seav
ledighetsla-vanligastetvådesamhällsnyttanvissaäven avomresonemang

föräldraledighetslagen.ochstudieledighetslagengarna:

perspektivsamhällsekonomisktLedighetslagarna ett6.6.1 ur

modell förgenerellframarbetatRRV attregeringen harPå uppdrag enav
avseddModellen äroffentliga sektorn. atti denbeslutsunderlagpresentera

förändringar.tillförslagmyndigheterskonsekvensanalyserföranvändas av
offentliga sektorni denbeslutsunderlagBättreiDen rapportenpresenteras

byggerModellen1991:2.FiRiksrevisionsverketpresentationsmodell,en-
Sam-beskrivit i bokenBohmprofessor Petergrunderteoretiskade som

effektivitet.hällsekonomisk
fullt medpresentationsmodellentillämpa utvarit svårtdockharDet att

i formunderlagbristandeberoendebl.a.ledighetslagarna,avseende av
skulle haöverhuvudtagetanalyssådaninformation. Förekonomisk att en

varitstudieomfattande ändet krävtsmeningsfull, hadevarit somen mer
vi iföljandedet görutredning. Iför vårgenomföra inommöjlig att ramen

respektive förstudie-effekternakvalitativ bedömninghuvudsak avaven
äldraledighet.

Studieledighet

samhällsekonomiska effekter.positivatillbidrar fleraStudieledighetslagen
för ökagrundenbl.a.forskningutbildning och utgöri attInvesteringar

ekonomisk tillväxt,möjligheter tillhärigenom skapaskonkurrenskraften och
arbetsmarknaden.ökad rörlighetarbetstillfällen ochnya

Capital FlowdoesntWhy1990,undersökningar Lucas, R.E.Vissa
Nadiri,Review, 80,EconomicAmericanCountries,Rich Poorfrom to

10 tillteknikspridning, i ExpertrapportInnovationer och1990,M.I. nr
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produktivitetsdelegationen, SOU 1991:82 visar utbildning har vissatt en
karaktär kollektiv nyttighet, flerkommer de utbildatänav som personer som
sig till När anställds utbildningsnivå höjs ökar de med-nytta. även näraen
arbetarnas produktivitet. Dessa effekter sprids inte enbart inomexterna
företagets gränser företagäven mellan och branscher.utan

Vidare kan studieledighetslagen bidra till jämlikhetökad jämställdhet,och
eftersom lågutbildade och eftersatta i samhället möjligheter studera.attges
Majoriteten dem studielediga i åldrarnaär är 25 34 år. Vidare ärav som -
två tredjedelar de studielediga kvinnor.av

diffusEn icke desto mindre viktig effekt utbildning indivi-ärmen attav
dens personliga kompetens allmänt ökar. Genom utbildning ökar in-rent
dividens förmåga överblicka konsekvenserna sina beslut.att En högav egna
utbildningsnivå underlättar det politiska samtalet och förutsättning förär en

väl fungerande demokrati Nya villkor för ekonomi och politik, SOUen
1993:16.

En faktor påverkar storleken de positiva samhällsekonomis-annan som
ka effekterna studieledighet vilkenär studier bedrivs. Efter-typav av som

lagens styrsignal i fråga valet utbildning till individen ärsom om av svag,
prioriteras inte utbildningar viktigaär samhällsekonomisktettsom mer ur
perspektiv andra.än SCB:s tilläggsundersökning visar emellertid klaratt en
majoritet alla studielediga bedriver studier i syfte förbättra sinaav att egna
möjligheter arbetsmarknaden. Vidare framgick de flesta bedriver högreatt
studier.

Det finns även negativa effekter studieledighet. Den totala frånvaronav
från arbete ökar och leder i vissa fall bl.a. till produktionsstörningar. Studie-
ledigheten Årdock för relativt liten del arbetstidsvolymen. 1993svarar en av

i genomsnitt nästan 30 000 studielediga heltid ochvar denpersoner sam-
manlagda studieledigheten utgjorde 0,7 arbetstidsvolymen. Deprocentca av
negativa effekterna framstår alltså relativt ganska små, särskiltsett närsom
de vägs de positiva effekter studieledighetenmot kan i form högresom ge av
utbildningsnivå, ökad jämställdhet etc.
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Föräldraledighet

föds ochfortbeständ barnsamhälletsförutgångspunkt attsjälvklarDet är en
Möjlighetenvårda barnen.på bästaför sätt attfinnsförutsättningar attatt

föräldrale-Omfattningenbakgrund detta.föräldraledig får avmot avsesvara
föräldraförsäkringen.utbyggnadenmedsuccessivt ökat i takthardigheten av
samhällsekonomiskadeframgårår 1981undersökning frånRRV:sI av

beräk-samhället. Iförintäktföräldraledigheten utgörberäkningarna att en
produktion, eftersomalternativföräldraledighetenningarna som enses

positivafinnssina barn. Därutöverhandellerföräldrarna värdar tar om
förutsättermöjligheter i atthandlar barns ett systemfaktorer att somomsom
trygghet medunder störrefåförvärvsarbetar växaföräldrarnabåda upp

till föräldrarnanärhet etc.
jämställdhetförbl.a.effekterpositivatill fleralederFöräldraledigheten

och iföräldraledig,möjligheternaökadetillväxt. Deekonomiskoch att vara
utbygg-berormöjligheternaekonomiskaförbättradedesynnerhet ensom

i ökadkvinnornabidragit tillbl.a. haföräldraförsäkringen, torde attnad av
Arbets-1980-talen1970- ochunderförvärvslivetiträddeutsträckning ut

Kvin-100 år.underarbetsmarknadensvenskaDenmarknadsdepartementet,
till75,51980-talet frånunder hela procentökadeförvärvsfrekvensnornas

denkvinnornafylldeperiodUnderAKU.SCB,82,6 ar-procent samma
ochsysselsättningökadtillvilket leddeförelåg,dåbetskraftsefterfrägan som

ekonomisk tillväxt.
för-med reglernainte helt hörFöräldraledighetslagen, omsammansom

negativatillupphovstudieledighetslagenliksomäldraförsäkring, kan ge
framföroch kanföretagsekonomiskhuvudsaki natureffekter. Dessa är av

produktionen.istörningaradministrationökadiuppstå formallt samtav
de harföretagen störreundersökningarvaraframgår attSom pro-anserav
Föräldraledighetenstudieledigheten.medföräldraledigheten änblem med

totala ledighetenandel denbetydligt störreemellertid också för avensvarar
obetald,föräldraledigheten ärdelDenstudieledigheten gör.vadän somav

försumbar iemellertid nästanföräldraförsäkringen, ärutanförfallerdvs.
gåttfall frånvaroni dekan,negativa effekternadedelsammanhanget. En av

samförståndslösningar Iplanering,god etc.motverkasförutse,att genom
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fallstudierna finns exempel pâ detta. De produktionsstörningar trotssom
åtgärder inte går förhindra får vägas de positiva effekteratt nämntsmot som
tidigare, svårligen låter sig kvantiñeras. Till detta får även läggasmen som
de intäkter samhället erhåller föräldraledigheten kan betraktassom attgenom

alternativ produktion.som en
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7 Internationella förhållanden

7. 1 Internationella överenskommelser

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 1920 inträddemars
Sverige såsom medlem Internationella arbetsorganisationen ILO i Gene-av

Beslut organisationens beslutande församling Internationella arbets-ve. av -
konferensen skall resultera antingen i förslag till internationell kon-ett en-
vention, avsedd ratificeras organisationens medlemmar,att eller också iav

rekommendation, avsedd vidövervägas lagstiftning eller påen att sättannat
tillkommerden bindande karaktär, ratificeradutan konventionmen som en

se 1971:5, 2 f..prop. s.
Enligt direktiven till vår utredning skall ILO-konventionen nr 140 om

betald ledighet för studier och ILO-konventionen nr 132 semesterom
beaktas i vårt arbete. Dessa två konventioner har Sverige ratificerat.

För vår utredning gäller också kommittédirektiven dir. 1988:43 till kom-
mittéer och särskilda utredare angående beaktande EG-aspekter i utred-
ningsverksamheten.

Sverige ekonomiskabundetär avtalet Europeiska samarbetsområdetav om
EES-avtalet mellan EG och vissa EFTA-stater iträdde kraft den 1som
januari 1994. Genom avtalet EFTA-staterna på sig följatar de EG-regleratt

har betydelse för inträde den s.k. inre marknaden.som ett Rättsakter som
är inom EG efter den 31 juliantagna 1991 skall dock till början inte gällaen
inom samarbetsomrädet. Parterna i EES-avtalet har dock allmän förplik-en
telse pâ olika sätt stärka ochatt bredda sitt samarbete, vartill kommer planer

kompletterandepå avtal skall fånga de rättsakter har antagitssom som
efter den angivna dagen jfr 1991921170, bilagadel 129 f..prop. s.

EG har den 19 oktober 1992 antagit direktiv 9285EEG vidtagan-ett om
de åtgärder för förbättra säkerhet och hälsaatt påav arbetsplatsen för ar-
betstagare gravida,är nyligen har fött barn eller Vidaresom före-ammar.
ligger EG-direktiv vissaett aspekter förläggning arbetstidom av
93l04 EG.
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Euro-rättsaktersociala ingår i detDen europeiska stadgan system somav
Sverige ratiñceradeundertecknades år 1961 ochparådet antagit. Stadganhar

därpå.huvuddelen stadgan åretav
ILO-konventioner påredogörelse för dels vissadet följande lämnasI en

skyddeuropeiska stadgandels artikel i denledighetsområdet omenm.m.,
EG-direktivet förbätt-iför kvinnliga arbetstagare och dels avsnitt 7.2 om- -

ringar för gravida arbetstagare m.m.

studierledighet förILO-konventionen nr 140 betaldom

1975:63.Sverige konvention år 1975ratiñcerade denna se prop.
främja beviljandetstegviskonventionen åtar sig medlemsstaternaEnligt att

utbildning skallutbildning. samband medbetald studieledighet för I ar-av
Finansieringen skallekonomiska förmåner.betstagaren åtnjuta lämpliga

Ledigheten skalltillräckliga anslag.regelbundna ochtryggas varagenom
för ledighetFörutsättningarnatillgänglig åtskillnad.för alla arbetstagare utan

utbildning frågadetvariera beroende på vad det för slags ärkan däremot är

om.
konventio-enligt artikel 11 iperiod ledighet för studier skallEn betaldav

fastställandefaktisk tjänstgöring i och förjämställas med period avnen en av
grundas pårättigheter. skallanspråk sociala förmåner och andra Dessa

lagstiftning, kollektivavtal,anställningsförhållandet i enlighet nationellmed
praxis.nationellskiljedom eller förenligt medärsätt,annat som

iregeringens riksdagens beslutremissförfarande föregick ochl det som
tillhänvisade remissinstansernafrågan ratifikation konvention 140om av nr

utbildning. ILO-kom-till1974:148 med förslag lag arbetstagaresprop. om
förverkligandemitten påpekade konventionen inte fullständigtkrävdeatt

till för-omedelbart syftade till successiva reformer. Med hänsyn dettautan
utfärda-dä nyligenklarade departementschefen 1975:63 18 denprop. atts.

studie-studieledighetslagen i förening i Sverige utveckladede med det väl
betaldstödssystemet, fick tillräckligt för begreppetatt motanses vara svara

studier i konventionen. Departementschefen tillfogade flerledighet för att
uppställtsviktiga i Sverige i riktning det målvägsteg att tas motvar som
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i konventionen. Med hänsyn till konventionen inte omedelbartatt krävde ett
fullständigt förverkligande, ansåg departementschefen konventionen skulleatt
ratificeras Sverige.av

Såvitt gällde kravet i artikel förordade11 departementschefen att texterna
till konventionen och rekommendationen betald ledighet för studier skulleom
överlämnas till 1974 ârs semesterkommitté. Så skedde också och semester-
kommittén föreslog viss betald studieledighet skulleatt semesterlönegrun-vara
dande. l propositionen 197677:90 133-134 ställde sig departementsche-s.
fen bakom detta förslag. Han påpekade samtidigt detta innebar ytterli-att att

förverkligandetett steg principernatogs mot igare den då ratiñceradeav
konventionen.

ILO-konventionerna nr 132 och 146 semesterom

År ratiñcerade1978 Sverige tvâ konventioner behandlar arbetstagarenssom
tillrätt nämligen konventionsemester, 132 frän år 1970nr semester,om
omfattar alla arbetstagare sjömän,som och konventionutom 146 från årnr .1976 för sjöfolk. Konventionernasemester harom huvudsakligen samma

uppläggningoch innehåll. Vi begränsar till deras betydelse föross semester-
lönegrundande frånvaro och härgör kortare genomgång konventioner-en av

I ina.
Enligt artikel 3 i konventionen 132 och motsvarande arti-nr semesterom

kel i konventionen 146 för sjöfolk skallsemester allanr arbetstagareom
berättigade till årlig betaldvara angiven minimilängd.en semester Varjeav

medlemsstat, ratiñcerar konventionerna, skall i tillsom ratiñkationerna
bifogade deklarationer minimilängden i detange landet.semestern egna
Minimilängden får inte understiga veckor. För Sverigestre del skall den
enligt deklarationerna fyra veckor.vara

Enligt artikel 4 i konventionerna kan semestern under vissa omständigheter
kortare än vad i devara svenskaangetts deklarationema.som Om arbets-

under år hartagaren tjänstetidett understiger vad krävsen för fullsom som
ensemesterrätt skall han proportionellberättigad tillvara ärsemester som

längden tjänstetidenmot under året.
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tillkomst velatkonventionernas värnahar vidMedlemsstaterna om semes-
sjukdom, skadagrundvarit frånvarandeför arbetstagareterrätten avsom

artiklari konventionernaskommit till uttryckviljaliknande. Denna hareller
och5

skallför arbetstagarentjänstetid krävasEnligt artikel kan minsta5 atten
månader. Om arbets-tid fâr inte längretill Denna änrätt semester. sexvara

liknandeskada ellersjukdom,varit frånvarande pâ grundhartagaren av
konventionen 146tjänstetid. Ifrånvarotiden räknas in i dennaskall nr om

för deltagandeför sjömans frånvarotilläggför sjöfolk gör ettsemester man
fjärdeartikelyrkesutbildning inom sjöfarten. Iföri godkänd kursen

behörigskall fastställasbetingelserföljande. Underpunkten, avsomanges
frånfrånvaroi varje land skalltillämpliga metodermyndighet eller genom

sjukdom, skadarådersådana skäl arbetstagarenarbetet varöver somav
tjänstetiden.havandeskap räknas in ieller

integrund sjukdomperioder arbetsoförmågaartikelI 6 att avavanges
sjöfolkkonventionen förminsta årliga lfår in i denräknas semestern. anges

in.fall inte får räknasytterligaredenna bestämmelseutöver som
arbets-i artikel 5Sverige inte regel motsvarande denhar någon attom en

tid få till Däremotvarit viss förskall ha anställd rättatt semester.tagare en
i semesterlagen17 §till semesterlön arbetas in. Bestämmelsernaskall rätten

varitolika skäl harsyftar till skydda arbetstagare1977:480 att som av
semesterlön.fullständig tillinfrånvarande och därför inte har arbetat rätten

påanställningsavtalILO-konventionen 158 uppsägningnr om av
arbetsgivarens initiativ

rekommendatio-konventionen rekommendation 166.Till ansluter nr Aven
blivit uppsagd börsextonde punkt följer hararbetstagarenärattnens en

förha till viss ledighet bibehållna anställningsförmânerdenne medrätt att
söka arbete.kunna ett nytt

iSverige uppfylla rekommendationen bestämmelsen 14§anses genom
1982:80 anställningsskydd LAS.andra stycket lagen om
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ILO-konventionen nr 121 förmåner vid yrkesskadaom

ILO konventionen år 1964. Sverigeantog ratificerade den med verkan från
år 1970. Konventionen s.k. minimistandardkonvention,är vilket innebären

den innehåller bestämmelseratt vilka förmåner minst skall utgåom som
enligt ratiñcerande lagstiftning.statsen

Konventionen omfattar arbetsskador och dess förmåner dels olikautgörs av
former hälso- och sjukvård, dels kontantförmåner.av av

Kontantförmånerna kan enligt artikel 13 i konventionen beräknas två
sätt.

Enligt det beräkningssättet artikel 19 skall kontantförmånerna inklusi-ena
eventuella familjebidrag för standardförmånstagareve utgöra minst 60en

dennes tidigare arbetsförtjänstprocent ökat med de familjebidragav som
utgår till skyddad med försörjningsplikt. Manen harperson medsamma
detta beräkningssätt dock rätt lämna inkomsteratt överstiger medel-som
inkomsten för yrkesutbildad manlig industriarbetare kompensation.en utan

Enligt det andra beräkningssättet konventionen anvisar artikel 20som
skall kontantförmânerna för alla standardförmånstagare tidigare in-oavsett
komst inklusive familjebidrag minstutgöra 60 oskolad manligprocent av en
industriarbetares lön ökad med de familjebidrag ugår till skyddadsom en

med försörjningsplikt. Förperson förmånstagaresamma skall för-annan
månen stå i rimlig relation till standardfönnânstagarens förmån.

Varje land kan fritt välja beräkningssätt för uppfyllande kraven kon-av
tantförmånernas storlek.

Konventionen stadgar vidare varje land har skyldighetatt inom sittatt
territorium behandla dem inte är medborgare i landet lika med landetssom

medborgare.egna

Den europeiska sociala stadgan

Stadgan innehåller regler skydd för kvinnliga arbetstagareom artikel 8.
Enligt artikel 8.1 föreligger skyldighet till kvinnligaatt arbetstagareen attse
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itolv veckorsammanlagtkompensationekonomiskledigt medfåkan sam-
ledig-veckorssåtolkatsstadgande harfödelse. Dettaband med barns att sex

tillstadgarArtikel 8.3 rättobligatorisk.förlossningen skallefterhet vara
ledigheten skalltolkats såartikel harför amning. Dennaledighet att anses

båda dessaratiñceratSverige harsådan.tid och betalasarbetad somsom
artiklar.

innebärordninggenomföraartikel 8.2 skall attEnligt enstaterna somen
olaglig denkvinnlig arbetstagare äruppsägningarbetsgivares omav en

bamsbörd.havandeskap ellergrundfrånvarounder hennesföretas av
anställ-tidpunktsådanviduppsägningen sker attgällerDetsamma enom

inteemellertidSverigeharregelDennaunder frånvaron.ningen upphör
ihuvudsak kunna stämmasig isida harratiñcerat. På svensk ansettman

utformningfåtthar denDäremotregeln.ligger bakomsyftedet somensom
1751993:32, f..och SOU1962:175 s.1lgodtas prop.inte kunnat s.

föråtgärder9285EEG attEG-direktivet7.2 om
på arbetsplatsenoch hälsasäkerhetförbättra

nyligen hargravida,ärför arbetstagare som
ellerfött barn ammar m.m.

till för-åtgärdertill stånddirektivet fåmed uppmuntrarSyftet är att som
för arbets-arbetsplatsenhälsasäkerhet ochområdet förbättringar inom

fött ellernyligen har barngravida,är ammar.tagare som
bedömningangivendirektivets artikel 4i närmarearbetsgivare efterOm en

nyligen fött barngravida. derisk förtill ñmisfram detkommer att somen
vidta de åtgärder ärenligt artikel 5arbetsgivarenskalleller somammar,

arbetsförhållandenatillfälligt ändradärvidArbetsgivaren skallnödvändiga.
tekniska ellerdettaOmberörda arbetstagarna.arbetstiderna för deeller av

inte rim-redovisade skälmöjligt eller klartobjektiva inteskäl ärandra av
arbets-för omplaceraarbetsgivaren vidta åtgärderskallligen kan begäras, att

möjligt skall arbetstaga-inte heller detta ärarbete. Omtill annatetttagaren
skydda henneserfordras Förså dettjänstledighet längetillha atträttren

och säkerhet.hälsa
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Kravet på omplaceringsrätt tillgodoses till viss del i den svenska lagstift-
ningen 12 och 12 §§ lagen 1978:410 tillgenom rätt ledighet för vårda om

barn, föräldraledighetslagen.av m.m.
Kravet tillrätt tjänstledighet för det fall omplacering inte kan ske re-

spektive ersättning under sådan ledighet tillgodoses i den svenska lagstift-
ningen 4 § föräldraledighetslagen och 4 kap.genom 3 och 4 §§ lagen
1962:381 allmän försäkring AFL.om

Av artikel 8 följer medlemsstaterna skall tillatt gravida arbetstagare,attse
arbetstagare nyligen fött barn och arbetstagaresom se artikel 2som ammar
har tillrätt sammanhängande barnledighet under minsten 14 veckor under
tiden före eller efter förlossningen enligt nationell lagstiftning eller praxis.
Någon sådan obligatorisk ledighet föreskrivs inte i den svenska lagstiftning-
en.

Enligt artikel 9 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se
till gravida arbetstagareatt i artikel 2 skall ha tillrätt ledighetsom avses

löneavdrag för undersökningarutan under graviditeten sådana undersök-om
ningar måste ske på arbetstid. Sådan finnsrätt inte enligt svensk lagstiftning
se avsnitt 8.3.5.

Av artikel 10 framgår medlemsstaterna skallatt till gravida kvinnorattse
inte får sägas från början graviditeten till slutetupp barnledighetenav av

i undantagsfall,utom inte har med deras tillståndsom göra ochatt som
enligt nationell lagstiftning eller praxis utgör tillräcklig grund för uppsäg-
ning, i tillämpliga fall,samt medgivande föreligger från behörig myndighet.
Om uppsägning ändå sker skall arbetsgivaren skriftligt skälen därför.ange

Regler anställningsskydd finns i LAS. Särskildaom bestämmelser om an-
ställningsskydd finns också i 10 och 11 §§ föräldraledighetslagen. Dessa
bestämmelser inte anställningsskydd specifikt föravser gravida för demutan

begär eller i anspråk sin tillsom tar rätt ledighet enligt föräldraledighetsla-
gen.

Rättigheterna i artiklarna 6 och 7 rörande anställningskontraktet skall
enligt artikel 11 tillförsäkras i nationell lagstiftning eller nationell praxis.
Detta bestämmelserrör åtgärder arbetsgivaren skall vidta,om omplace-t.ex.
ring. Det gäller Ävenockså arbetsmiljö och nattarbete. tillrätten lön 0chel-
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nationellitillförsäkrasmåsteartikel 2enligtarbetstagareförbidragler
praxis.nationelllagstiftning eller

harrättighetermåstebarnledighet attartikel 8ifall nämns soml som --
tillförsäkras.enligt artikel 2arbetstagareanställningskontraktet förmedgöra

bidrag förtillräckligtochellerlönbibehållen storttillmåsteVidare rätt
tillräckligtBidraget skalltillförsäkras.artikelenligt 2arbetstagarare anses

denlikaåtminstoneärinkomst stordet somsomgaranterar somstort enom
intehälsoskäl,sitt arbeteavbrötfall honskulle fâ iarbetstagaren omav

Medlemsstaternanationell lag.enligtgällerform gränsövrenågon avannan
sig förkvalificerathararbetstagarenberoendebidraget enfår göra attav

inte fordradockvillkor fâr attSådananationell lag.enligtförmånsådan
föreomedelbartmånader12under änanställdvarithararbetstagaren mer

för nedkomsten.tidpunktenberäknadeden
ledighettillvillkor för rättföljerföräldraledighetslagen5 § attAv som

arbetsgivarenanställdvarit hosbörjanvid ledighetensarbetstagarengäller att
månadertolvminstsammanlagtellermånadernaantingen de senaste sex

två åren.deunder senaste
arbetstagarelagstiftning såsinutformaskall attMedlemsstaterna ansersom

ellerrättegångiföra talani direktivet kanrättigheternafått delintedeatt av
domstoltalan iväckai Sverige kanarbetstagaremyndighet. Engentemot en

föräldraledighetslagen.för brott mot
erford-bestämmelsertillartikel 14enligtskall attMedlemsstaterna somse
dettvâ år fråninomkraftidirektivet träder attuppfyllaför senastattras

arbetsmarkna-tillalternativtkanMedlemsstaterna attdirektivet seantogs.
skallMedlemsstaternakollektivavtal.ireglermotsvarandeinfördens parter

uppfylls.direktivetföralltiddock attsvara

Några ländernordiska7.3

ledighetslagstiftning i Dan-för vissredogörelsekortfattadlämnasNedan en
Finland och Norge.mark,
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Danmark

Från och med den januari1 1994 gäller särskild tjänstledighetslag ien
Danmark. Lagen medger under viss begränsad tid ledigheter för olika ända-
mål. Avsikten bl.a.är höja kompetensen iatt arbetslivet och öka rörlighe-att

på arbetsmarknaden.ten Lagen reglerar tjänstledigheter.tre typer av
Tjänstledighet för studier medges huvudregel för studier inom vissasom

fastställda minst vecka till sammanlagt år.ramar om Ledighetenen upp ett
kan delas i flera perioder. Arbetstagaren måste minstupp 25 årvara gam-
mal, medlem arbetslöshetskassa och ha haft fulltidssysselsättningav en minst

år de fem åren.tre Det föreligger intesenaste något krav på vikarieatt en
skall tillsättas under ledigheten arbetsgivaren kan få viss ersättningmen om
så sker. Ledighetstypen gäller till den 31 december 1996 tjänstledighetennär
skall avslutad.vara

Tjänstledighet för barnpassning tidigare föräldraledighet medges för ar-
betstagare med barn under nio år. Var och föräldrarna har tillrätt 26en av
veckors ledighet för vård barn antingen för sig eller samtidigt. Omav var
arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens kan föräldrarnaenvar av
erhålla 52 veckors ledighet barn. Ledigheten kan uppdelas i flera perio-per
der. En period skall dock minst 13 veckor. Ersättning utgår huvud-vara som
regel det allmänna. Det föreligger inte något kravav vikarie skallatt en
anställas under ledigheten arbetsgivaren kan få viss ersättningmen såom
sker. Ledighetstypen gäller till den 31 december 1996 när ledigheten skall

avslutad.vara
Den tredje tjänstledighettypen enligt lagen kan utnyttjasav till det ända-

mål arbetstagaren själv önskar. Försom erhålla dennaatt ledighettyp av
skall arbetstagaren ha fyllt 25 år, medlem i arbetslöshetskassa och havara en
haft fulltidssysselsättning under minst år de fem åren.tre Tjänstledig-senaste
heten förutsätter arbetsgivarenatt och arbetstagaren är överens denna.om
Överenskommelsen skall godkännas arbetsförmedlingen. Tjänstledighetenav
förutsätter vidare arbetsgivarenatt anställer arbetslös vikarieen person som
under tjänstledigheten. Vikarien skall erhålla de löne- och andra anställnings-
villkor gäller för den tjänstledige arbetstagaren.som Arbetsgivaren kan få
ersättning för lön till vikarien. Den tjänstledige arbetstagaren erhåller viss
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decembertill den 31gällerledighetstypDennaallmänna.ersättning detav
1995.

Finland

åranställdvarithar arbetstagarestudieledighetslag ettFinlandsEnligt somen
för vissa närmarefem ârtidundertvå årstudieledighet högsttillrätt aven

känn-skulle medförastudieledighetsöktbeviljandestudier. Omangivna av
huvudregel rättdenneverksamhet, hararbetsgivarensförolägenhetbar som

uppskju-kanmånader. Arbetstagarenmed högstledighetenuppskjutaatt sex
inte medfördettadagar,tid femlängrebeviljats för änledighet omta som

ledighetbegärtsamtligaOm intearbetsgivaren.förolägenhetkännbar som
erhålla yrkesut-ledighet föransöktskall denberedas sådan, attkan omsom

i förstai frågakommagrundskolans lärokursfullgöraoch förbildning att
utbildning.fått minstdemföreträdehand skallandrahand. I somges

Omuppvisa studieintyg.arbetsgivarens begäranpåskallArbetstagaren ar-
studieintygerhållainte kunnatoch därförstudiernaförsummatbetstagaren

Lagenföljande åren.de tvåstudieledighet underarbetsgivaren vägrafår
anställningsskydd ochi arbete,återgångbl.a. reglervidareinnehåller om

åtalsangivelse ochdockåtal krävslagen. Förvid brottstraffstadganden mot
böter.innehåller endaststraffskalan

ochhavandeskapgrundarbetstagarearbetsavtal harEnligt lagen avom
föräldra-faderskaps- ellertill moderskaps-,vård barneller rättbarnsbörd av

sjukförsäkringsla-enligtersättning utgårtid motsvarandeledighet under den
fylltvårdledighet till dess barnettilldessutom rätthar treArbetstagarengen.

till vårdledighet.utnyttjasamtidigt rätteninteföräldern fårandraår. Den
periodperioder. Varjei tvåföräldraledighet högsttillharArbetstagare rätt

bestämmelserinnehåller vidareLagenminst tolv vardagar.omfattaskall om
bestämmelser-Enligt deanställningsskydd.i ochåtergång arbetebl.a. senare

grundpåfår arbetstagarenarbetsgivaren inte sägagäller bl.a. avatt uppna
gravid arbetstagare,arbetsgivarenhavandeskap. Om säger ansesupp en

visararbetsgivarengraviditeten, inteuppsägningen på grundske attomav
ledighettill tillfälligvidarehargrund. Arbetstagaren rättpåden skett annan
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vid vård sjukt barn förkortning arbetstidensamt enligt vissaav närmareav
angivna regler. Moderskapspenning kan utgå till gravid arbetstagare som
måste borta från arbetet på grund förhållandenavara hennesatt arbets-av
plats bedöms medföra risk för fostrets utveckling eller havandeskapet och
omplacering inte kan ske.

Norge

Det finns inte några lagregler i norsk rätt till ledigheträtt för studier.om
Det finns, såvitt vi har erfarit, inte heller några kollektivavtal detta om-
råde sig inom den offentliga eller den privatavare sektorn.

Regler till föräldraledigheträtt finns intagna iom arbetsmiljölagen. För-
äldrar har tillsammans till ledigheträtt under graviditet och i samband med
barns födelse under år. En gravid arbetstagareett har tillrätt tolv veckors
ledighet under graviditeten och hon skall ledig de första veckornavara sex
efter förlossningen. Den resterande ledigheten kan föräldrarna dela sinsemel-
lan. Fadern har dessutom tillrätt två veckors ledighet vid barnets födelse.

En arbetstagare arbetar än halvtid har tillrätt deltidsledighetsom imer
form arbetstidsförkortning till 90, 80, 75, 60av eller 50 fullprocent av
arbetstid. Denna ledighet koppladtyp är till särskilda reglerav s.k.om
födelsepengar.

En ammande kvinna har till denrätt ledighet hon behöver för att amma.
Arbetstagare har huvudregel tillrätt tio dagars ledighetsom kalenderårper
för vård sjukt barn till och med det kalenderårav barnet fyller tolv âr.

Rätten till föräldraledighet utökadär för den har vård än tvåsom om mer
barn och för ensamstående arbetstagare.

Därutöver finns tillrätt reducerad arbetstid i arbetsmiljölagenen kansom
utnyttjas föräldrar önskar tid umgåsav med sinasom små barn.attmer

Lagen innehåller vidare bl.a. särskilda regler tillrätt ledighet vid adop-om
tion bam.av
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8 Allmänna överväganden
8.1 vårtAllmänt utredningsarbeteom

De centrala ledighetslagarna tillkom under 1970-talet. I början 1980-taletav
genomfördes viss översyn denna lagstiftning i fråga dess effekter ochav om
från lagtekniska synpunkter. Detta arbete ledde inte till några förändringar.
Vad hänt därefter möjlighetenär till ledighet i någraatt avseendensom
utvidgats på det sociala området. Det gäller förändringar föräldraledig-av
heten och tillkomsten närståendevârdslagen.av

Under hela ledighetslagstiftningens existens har antal motionerett stort
förts fram i riksdagen med krav på både inskränkningar och utvidgningar av
lagstiftningen. Sedan riksdagen uttalat krav på översyn beslutadeen rege-
ringen direktiv för vår översyn. Direktiven innebär kortfattat lagenatt
1974:981 arbetstagares tillrätt utbildning studieledighetslagen bör in-om
skränkas materiellt, lagen 1978:410 tillrätt ledighetatt för vårdom av
barn, föräldraledighetslagen skall frånöver tekniska utgångs-m.m. ses
punkter och lagstiftningens effekter, särskiltatt småföretagen, skall be-
aktas. Slutligen skall utredningen behandla frågan semesterlönegrundandeom
frånvaro.

I två avseenden har utvidgningar ledighetslagstiftningen föreslagitsav
sedan vårt uppdrag Det gäller dels förlängning tiden för för-gavs. en av
äldraledighet i anslutning till förslaget införa vårdnadsbidrag, delsatt ettom

förlängning tiden för ledighet enligt närstâendevärdslagen.en Dessaav
propositionsförslag, är under riksdagens behandling, har inga berö-som nu
ringspunkter med våra förslag.

8.1. l Hur vi arbetat

Vår utredning är s.k. expertutredning.sammansatt Till den har tillsom en -
skillnad från Arbetsrättskommittén inte förordnats företrädare för sigvare-
riksdagspartierna eller arbetsmarknadens organisationer. Med den valda
sammansättningen vår utredning har det blivit naturligt inomav utred-att,



1994:41SOUövervägandenAllmänna158

ifaktorernaintressepolitiskalåta deinte samman-ningsdirektivens ram,
dehaft strävandockVi har trotsgrad. att,i så högarbetetprägla enhanget

finnasökaarbetstagarsidan,arbetsgivar-ståndpunkternaskilda resp.
anslutning.vinna bredtänkaskanilösningar stortsom

direktiven skulleenligtdetpräglatsocksånaturligtvis attharVårt arbete av
skälflera199394. Avårsskiftetvidklarttid ochkortgenomföras vara

dockarbetevårtpraktiken hartidsfrist. Idennaiakttavi inte helt kunnathar
år.pågenomförts ett

i berördakontaktmänhaftproblemenanalysenför orga-till stödVi har av
ikontaktmännenVi har möttorganisationerdessanisationer utsett.som

tillämpningsfrågor-fåvarit sättharDettai attsamtal och ettenskilda grupp.
in-sinaangivitsamtali våraharföreträdareOrganisationernasbelysta.na

erfarenheterredovisat sinafrämstutgångspunkter avtressepolitiska men
konsekven-negativapositiva ochoch detillämpningpraktiskalagstiftningens

intervjuer harDessatillämpningen.viduppkommitharde anserser som
tillämp-urskilja degällerdetutredningen närbetydelse för attvarit storav

förbehandla inomangelägnaframstått att ramenningsfrågor mestsomsom
direktiven.givnade

fallstudier ochstatistik,mederfarenhetsunderlagdettaVi kompletterathar
fördjupatutredningenundersökningar har ettdessaResultatet gettenkäter. av

Även försiktig medmåsteställningstagandena.införunderlag varamanom
till-dockfår detmaterialdettaslutsatserbestämda endra anses geatt av

viomfattningförslagensavgränsningdenbakgrund förräckligt god somav
gjort.

långsiktigtmåste iLedighetslagstiftningen ett8.1.2 ses
perspektiv

inskränk-kravbeaktas ärsammanhanget böri attförhållandeEtt som
vårhögkonjunktursärskilt i attstarkaledigheten kanningar i menvara

företagenslågkonjunktur dågenomföras underkommitutredning att en
accentuerade.såintelagstiftning ärenligt dennaledighetmedproblem nog

delstid då kravenbedrivits undervidare attharutredningsarbeteVårt en
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förbättra smâföretagens förhållanden, dels kompetensutvecklingsatsa och
utbildning för arbetslivets behov kraftigt understrukits i olika sammanhang.

Det sagda också flera sätt avspeglas i denu undersökningarsynes som
vi under det gångna årets utredningsarbete låtit genomföra och utvärderat- -
i fråga ledighetslagstiftningens tillämpning och effekter.om Vi vill under-
stryka bör ledighetslagstiftningenatt i långsiktigtman perspektiv.se ett Det

här frågaär socialt betonat lagstiftningsområdeett med påtagligom betydelse
för produktionen och förhållandena arbetsplatserna. Därför är det viktigt

söka åstadkomma bättreatt kontinuerlig uppföljning på dettaen område. På
så skullesätt kunna få underlag för de långsiktigtett verkandeman bedöm-
ningarna högre kvalitet hittills.än Vi denav saken i det följandetar upp
avsnitt 8.6.

8.1.3 Lagtekniska utgångspunkter

Vi har funnit vårt arbete medatt över ledighetslagstiftningenatt börse av-
sågränsas inga helt ledighetsgrunderatt föreslås införda. Intenya hellernu

har vi bör söka samlaansett allaatt ledighetsregler iman enda lag. Deten
innebär bl.a. del ledighetsformer,att den kanske viktigaste,en t.ex. sjuk-
dom, fortfarande kommer kvarstå helt oreglerad iatt lag.

Vår principiella uppfattning är ytterligare ledighetsformeratt i första hand,
de skall komma till, bör genomförasom avtalsvägen själva.parternaav

Lagstiftarens uppgifter området bör begränsas till vissa centralaatt ange
miniminormer, närmast med karaktär social rättighetslagstiftning. Dettaav är

skäl till återhållsamhetett detnär gäller överväga ändringar denatt av nuva-
lagstiftningensrande innehåll. Det betyder också kravet enhetlighetatt

och generalitet bör upprätthållas så långt möjligt. Vår utgångspunkt isom
arbetet har alltså varit även denna delatt arbetsrätten bör generelltav vara
utformad.
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språkliga översynVår8.1.4

svårtillgängligledighetslagstijñningen ärnuvarandeDen

gälltharledighetslagstiftningenriktatsharkritik motdendelEn somav
haft svårtharMångauppbyggnad.ochsamordningöverskådlighet,ibrister

verkningar.derasochreglernaolikadeöverblickaatt
enhetligarehandlatharframförtsönskemål omkonkretadeNågra somav

i lagarna,reglerlikartade t.ex.samordningochbegreppsbildning avom
förfarandereglerna.

regel-enhetligtochenklareföreslådärföringår ett meruppdrag attvårtl
detaljreglering.onödigfrånfrittsystem,

rubriksystemochuppbyggnadledighetslagarnasSamordning av

uppdrag är närma-i vårtingårledighetslagarnaomfattandetvå somDe mest
föräldraledig-och1974årtillkomstudieledighetslagengamla,årtjugore

heltsaknaräldstaoch densvåröverskådligaärLagarna1978.århetslagen
bådai dessavaritharbearbetning attlagtekniskavårmedSyftetrubriker.

åstadkommalagar
struktur,likartaden-
rubriker,jämförbara-

ochreglerrenodlade-
hänvisningar.tydligarefärre men-

språkkönsneutraltochmoderntEtt

mening-onödigt långapräglasstudieledighetslagengällandei denSpråket av
Även föräldraledighets-ordformer.ålderdomligaochformuleringarstelaar,

stelonödigtkännsavseendeni vissautformningspråkligharlagen somen
ålderdomlig.och

därförDet ärbefolkningen.delmycketberörLedighetslagarna stor aven
Läsarnaförståelsen.hindrarintespråkmedskrivnadeviktigt är ett somatt
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bör helst inte lägga märke till själva språkformen. Först då kan de helt kon-
sig på det sakliga innehållet.centrera

Till den språkliga utformningen hör också valet Detav pronomen. person-
liga han har i alla tider i tvåpronomenet använts funktioner i svenskan:
dels maskulin beteckning, dels könsneutral beteckning.som en Mensom en
under de årtiondena har den könsneutralasenaste användningen kritiserats av
jämställdhetsskäl. I Statsrådsberedningens promemoria 1979:2 Några riktlin-
jer för författningsspråket uttalas bl.a. så långt möjligt böratt kriti-man
ken till Vimötes. detta är särskilt viktigt iatt dessa lagar,anser som
vänder sig direkt till både kvinnorstora och män.grupper av

I vår språkliga bearbetning har alltså strävat efter att
skriva kortare meningar med enklare meningsbyggnad,-
undvika stela fraser,-
välja normala former substantiv och verb, ochav-
i första hand undvika personliga och i andra hand skriva hanpronomen-
eller hon syftningennär skall könsneutral.vara

8.2 studieledighetslagen och sfi-ledighetslagen

8.2.1 Några utgångspunkter

Förslagens allmänna inriktning

Vid de överläggningar vi har haft med arbetsmarknadenparterna har
framkommit frågor kring studieledighetatt och studieledighetslagen i prakti-
ken inte har vållat några tillämpningsproblemstora på arbetsplatserna. Pâ de
arbetsplatser där frågor studieledighet har kommit har inblandadedeom upp

i allmänhet kunnatparterna komma överens. Tvisteförhandlingar eller rätte-
gång i anledning begäran studieledighet har enligtav en vad harom som
upplysts förekommit endast undantagsvis eller inte alls.

frågorAtt studieledighet i allmänhet har kunnat lösasom i godo arbets-
platserna bekräftas också de undersökningar har låtit genomföra.av som
Som framgår kap. 6 det flertalet de företagav storaanser har erfa-av som
renhet lagen problemen varitatt mycket små ellerav inga alls. Detta gäller
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företagen,småi deSärskiltoffentlig sektor.privatsåvälinomföretag som
påinverkanledigheternaskorta, pro-ofta ärledighetsperioderna synesdär

begränsad.mycketvarithaadministrationduktion och
till-förrutinerutvecklats atthaÄven såledeshållmångadet synesom

ocksånaturligtvisdetfinnsstudieledighetsfrågorna,fredsställande hantera
hänseenden.olikaiförbättraskunnaskullelagenhuråsikteråtskilliga om

intressemotsätt-påtagligagrundenidetfinnsområdenandrapåliksomHär
utredningentillframförtsharsynpunkterDemellanningar somparterna.

lagensnuvarandedensåvälgällerarbetsmarknadenorganisationernafrån
påbyggerlagenintresseavvägning somoch deninriktning somallmänna

harlagstiftningen ansettsienskildheterpåsynpunkter somdetaljerademera
erfarenheterna.utifrån deotillfredsställande egna

studieledighetslagennuvarandeframhållits denarbetsgivarhåll har attFrån
be-rättigheterarbetstagarenenskildedenutsträckningalltföri stor ger

detrimligt, harinte attsagts,Det ärsådan.verksamhetenkostnad somav
kostnaderproduktionsstörningar,tålaskall behövaarbetsgivarenenskildeden

gångermångastudierförledighetföljdtillolägenheter somandraoch av
verksam-tillarbetsuppgifter ellertill arbetstagarensanknytningharinte ens

orimligtdrabbaskanföretagenmindredeSärskiltarbetsgivaren.hosheten
till verk-hänsynstudieledigt tabegär attutanfleraellerhårt personerom en

såkonstruerasbörlagstiftningen attArbetsgivarsidan attsamheten. menar
enskildai detskallintresseavvågning görasuttryck förbättreden att enger

intressearbetsgivarens attochledigheten avbedömningen attvidfallet av
igenomslagfåmåsterationelltocheffektivtbedrivasproduktionen kan

lagstiftningen.
möjlig-enigasigföri och attföreträdareArbetsmarknadens omvarasynes

villarbetstagarsidanvärdefull. Påutbildning är manförledighettillheten
skallutbildning enbartförledighetså snävtemellertid inte dra gränsen att

arbets-därföretagenskildaför detbetydelseutbildningen ärtillåtas avom
kompetensutveckling ärframhållitställetiharanställd. Man attärtagaren

måstedetochnäringslivet iföroch attstort,för arbetstagarnabådetill gagn
utbildningtillinitiativarbetstagarenenskildedenför att tafinnas utrymme

arbetsplatsen.utanför denocksåtill kompetenssiktar egnasom
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Vid bedömningen för vilka ändamål och i vilken utsträckning studiele-av
dighet lämpligen bör kunna komma i fråga finns det skäl uppmärksammaatt
vissa ställningstaganden under år har gjorts i olika sammanhangsom senare
vad gäller utbildning och kompetensutveckling.

En iakttagelse har gjorts i sådant sammanhang utbildningsnivånärsom att
i Sverige låg iär förhållande till många våra främsta konkurrentländer. Iav

Långt kvar till kunskapssamhälletrapporten SIND 1991:2 jämförelsergörs
utbildningsnivån i Sverige i förhållande till de främstaav konkurrentländer-

Undersökningarna visar svensk industri ina. mångaatt avseenden har en
sämre utbildad arbetskraft dessaän länder. I konstaterasrapporten att ut-
bildningsnivån i industrin behöver höjas för företagen konkurrens-att ettge
kraftigt utgångsläge. Flera studier visar också hälftennära de anställdaatt av
inom svensk industri enbart har folkskola eller grundskola formellsom
utbildning. Detta innebär kunskaperna i basämnenatt svenska, matema-som
tik och engelska relativt är hossett antal arbetstagare.ett stortsvaga

Brist på välutbildad arbetskraft i första hand påverka konkurrenskraf-anses
hos industrin på lågten eller medelhög teknologisk nivå. Dessa industrier

utgör dominerande del industrisektorn. Brister i frågaen kunskap ochav om
kompetens hos arbetskraften också utgöra hinder för den högtekno-ettanses
logiska industrins utveckling.

Produktivitetsdelegationen konstaterar i Drivkrafter för produkti-rapporten
vitet och välstånd SOU 1991:82 förändrad arbetsorganisation,att snabben
teknisk utveckling och inriktning på möta kundernas krav ställermer att
personalutbildningen inför uppgifter, i bådestora privat och offentlig sektor.
Stora insatser kommer krävas, framhåller delegationen,att både vad gäller
bred teoretisk vidareutbildning och specifik kunskapsuppbyggnad i olikamer
företag och förvaltningar.

Även i den finansplan regeringen förelade riksdagen i januari 1994som
diskuteras utbildningens och kunskapens betydelse för det svenska samhällets
konkurrenskraft se 199394:100 Bilaga 49 f.. finansplanenIprop. s.
anförs i detta hänseende bl.a. följande.

Genom den förnyelse utbildningen och forskningenav som
pågår förbättras Sveriges internationella konkurrensförmå-nu
Andå är det redan gjorts bara börjanga. påsom utveck-en
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med-därkunskapssamhälleverkligttillSverigeling ettav
användning.maximaltillförmåga kommerarbetarnas

finnadärvid behoven attvikt ärTvå frågor avytterstaav
kompe-utvecklingkontinuerligförvillkorochformer aven

individuellastarkarebehovetlivet igenom, avresp.tens
Utbildningpersonlig kompetens.utvecklingförincitament av

i längdendet mestinkomster ärlågamedmänniskorav
för-ochrättvis inkomst-bidra tillverkningsfulla sättet att en

mögenhetsfördelning.
tillgradvis förändras ettSverigedåperioddenUnder

övergångssvårig-kommersamhälle,kunskapsinriktatmera
märksi dagRedan ten-ofrånkomliga. t.ex.bli enheter att

arbetskraftvälutbildadanspråkiinteföretagendens hos att ta
ha.sikt måstenågot längrepåmansom

andraochföretagunderstryka detviktigtDet är ansvaratt
signalerlångsiktigasända rättungdomarminsttill intehar att

riskeninte detta är attSker storkompetensbehov.sittom
akutdentillgänglig närfinnasinte kommerkompetensen att

långsik-riskerarhänseendeniKortsiktighet dessa attbehövs.
expansionsförmåga.ekonominstigt undergräva

frågaidethandenvid ut-meningenligt vår attanförda omDet gernu
helasatsningar överomfattandekrävaskommeroch kompetensbildning att

i flerabedömassåvitt kanutbildningArbetskraftens ärarbetsmarknaden.
arbets-ställas ikommerframtida kravotillräcklig för de attavseenden som

tillgodosesbehöverbehovdömaalltocksåfinnslivet. Det storaatt somav
arbetskraften.delarhosbaskunskapernaförbättragällerdetnär avatt

kompetensutveckling kommerÄven ochutbildningdennahel del avom en
förskälmening starkaenligt vår attdetfinnsföretagen,inomägaatt rum
utbild-sinpåverkasjälvamöjligheterbörockså arbetstagarna attstorages

möjlighetsådanarbetslivet. Enikompetensutvecklingsinningssituation och
påkravarbetsgivarensbeaktande attmedutformasutbildning börtill av

meningEnligt vårrationellt.effektivt ochdrivasskall kunnaverksamheten
skapasiktet, inställtstudieledighetslag övervägs, attnärbör varaen ny

behovoch företagensarbetstagarnasförbättraförutsättningar för avatt
sidanvidfinnaskanbehovi arbetslivet. Deutbildning och kompetens som

personligaenskildesför denellerhobbykaraktärarbetslivet, t.ex. avav
på sätt.får tillgodosesvälbefinnande, annat
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Förekommer missbruk studieledighezslagenav

En uppgift för utredningen är komma till rätta med del förfarandenatt en
har betecknats missbruk eller överutnyttjande studieledighetsla-som som av
Ett egentligt missbruk såsom ledighet används förgen. att änen annat-

studier förekommer, såvitt kan bedömas, endast i liten omfattning. När det-
talas missbruk handlar det i stället ofta överutnyttjande lagen,om ettom av
dvs. utnyttjande lagstiftaren kanskeett inte i första hand tänkte sigsom när

tillrätten ledighet för utbildning infördes.
Som exempel på sådant överutnyttjande lagen har anförts arbets-attav en

begär studieledighet förtagare kunna följa sinmed utlandsstationeradeatt
make under tid utomlands eller studielediganär periodiserar sin ledig-en
het ledigtsöka endast för terminerna föratt kunna återgå i tjänstgenom att
under sommaruppehåll och vid jul- och nyårshelger. Dessa ledig-typer av
heter och förfaranden, i och för sig inte står i strid med lagen, påsom synes
det hela mindre vanliga.taget I del fall handlar det säkertnumera vara en
också några särskilda exempel vandrat i diskussionen.om De harruntsom
emellertid på sina håll lagen dåligt rykte. Mot dennagett bakgrundett och
med stöd direktiven har uppgift söka begränsasettav attsom en utrym-

för åtgärder sådant slag.met av

särregler för små företag

Enligt direktiven har vi särskilt beakta de små företagensatt situation. Som
tidigare nämnts har inte framkommit vid deannat undersökningar visom
har genomfört än de små företagen i praktikenatt har begränsadenumera
problem med studieledighetslagen. Det finns redan det skälet anledningav

försiktig detnär gälleratt införa särreglervara för de mindreatt företagen.
Härtill kommer det både hos arbetsgivar-att och arbetstagarorganisationer
allmänt finns utbredd skepsissett ha skilda regler beroendeen mot att på
vilken storlek företag har. Vi har därförett för inte föreslå någrastannat att
särregler för de mindre företagen.

Det sagda betyder emellertid inte de smånu företagens situationatt inte
skulle behöva uppmärksammas särskilt. Som har framhållits från arbets-
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betydelserelativt störresmå företageni de settledighetvarjefårgivarhåll
Det ärföretagen.i defallet störrevad ärverksamhet änför företagets som

intenyckelpersoner utansmåföretagi äranställdaovanligtinte somattt.ex.
ibland drab-därförkanlitet företagvikarier. Ettsig ersättaslåtervidare av

Motsva-från arbetet.ledigaanställda ärdenågraellernågonhårtbas avom
störrearbetsenhetmindrefrågainaturligtvis gälla enrande kan om en

arbetsplats.
förstaismå företageni deuppkommakanproblemdeVi att somanser

emellertidkanregler. Dessaarbetsrättsligagenerellabör lösashand genom
intres-försådant sättutformas att utrymmehänseendenolika ett ges eni

situation. Ensmå företagenstill dekansärskild hänsynseavvägning där tas
enligt vårstudier börförledighetavsikt begäraförhararbetstagare attsom

också företagetsbeaktarimliga gränserinomåläggasuppfattning kunna att
olä-behovhararbetstagareledighet utandenOmverksamhet. avt.ex. en

arbets-krävakunnabörtillfälle, attvidkangenhet ett manuttas senare
istörning uppkommerpåtagligintesåledighetenförsöker lägga atttagaren

tillfredsställande sättreglerdenVi ettverksamheten. typenatt avanser
studie-ha i frågakanföretagende småsärskilda kravdetillgodoser omsom

ledighet.
behand-vi tillövergår närmareutgångspunkter attallmännaMed dessa nu

iåtergångförläggning,ledighetensstudieledighet,tillfrågor rättenla om
frågor.övrigavissaskadeståndarbetet, samt
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8.2.2 Rätten till studieledighet

Vårt förslag
En arbetstagare skall ha rätt ledig frånatt arbetet för kunnavara att
delta i

skolutbildning högst gymnasiekompetens,som ger
2. utbildning syftar till kompetens i arbetslivet,som eller
3. facklig utbildning.

Arbetstagaren får ledig för studierna undervara sammanhängandeen
tid högst två år. I fråga skolutbildningav enligt första punktenom
gäller dock ingen sådan tidsgräns.

Arbetstagaren har rätt ledig för studieratt endast hanvara harom
varit anställd hos arbetsgivaren de tolv månaderna kvalifika-senaste
tionstid.

Rätten till ledighet för skolutbildning högst gymnasiekompe-som ger
omfattartens även svenskundervisning för invandrare sfi. Den som

vill delta i sfi-undervisning har tillrätt ledighet även han eller honom
inte har uppnått den kvalifikationstid tolv månaders anställning som

gäller. Den nuvarande sñ-ledighetslagenannars upphävs.

Grundläggande skolutbildning

Kraven grundläggande skolkunskaper alltjämtär betydelsestörsta påav
de flesta områden arbetslivet. Det finns i moderntav samhälleett få yrken
eller arbetsområden inte kräver god skolunderbyggnadsom ochen socialen

Ävenkompetens. flertalet de elever i dagom lämnarav grundskolansom
fortsätter till gymnasial utbildning, finns det alltjämt behov för olikastora
kategorier arbetstagare förbättra sina kunskaperav att vad gäller grundläg-
gande skolutbildning.

Enligt vår uppfattning bör arbetstagare vill förbättra sinaen grundläg-som
gande skolkunskaper ha rätt ledig frånatt arbetet förvara genomgå sådanatt
utbildning. Det naturliga utbildning såvälattsynes grundskole-vara som
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ärallaharjuli 19911den somSedanledighet.tillgymnasienivå rättger
saknardevuxenutbildninggrundläggande omideltaSverige rätti attbosatta

Varje kommungrundskolan.i an-uppnåsnormaltfärdighetersådana som
ochutbildningentillrätt somharkommuninnevånarede somför attsvarar

det.får görai dendeltaönskar
gymnasie-ochgrundskole-påutbildningformernaolikadeVi avattanser

få ävenmöjligledighet är attsåsammanhang atti dettajämställasnivå bör
gymnasieengelskaellergrundskole-istudiecirkelideltagandeför ent.ex.

gymnasienivå. Dettahögstpåfolkhögskoleutbildningideltaföreller att en
Viskolutbildningsbegreppet.tillämpningvidsträckträtt avsigkan te ensom

inteochsättpåavgränsningen annat sergörasvårtfunnit det attdockhar
tillmöjligheterbegränsadeMeddetta.medproblemstörrenågraheller
tiddenskebegränsningpraktiken avividare även enstudiestöd kommer

utbild-sådanamedsambandiarbetstagarnavilkenunderomfattningoch
redandenreglernainnebär att somVidarelediga.kommerningar att vara

medledigtfåskall kunnaintegymnasiekompetensfullvärdighartidigare
högstskolutbildning gym-förledighet gersomreglerlagensstöd omav

gymnasienivå. Där-högstkurserytterligareläsaförnasiekompetens att
utbild-lagen,stödmedledigtfåfall omi sådant avarbetstagarenkanemot

tidibegränsningmed dendåocharbetslivetitill kompetenssyftarningen
föreslår.visom

finnssfi motsva-invandrareförsvenskundervisningÄven enbeträffande
sedenerbjudakommunernaför attskyldighetochutbildningtillrande rätt

olikavilka typerutvecklas närmare avspecialmotiveringennedan. Ividare
högstskolutbildning gym-i begreppet gerinnefattas somutbildningar som

avsnitt 9.1.nasiekompetens, se

sfiinvandrareSvenskundervisning för

under-sådanantagits tillarbetstagareharsfi-ledighetslagen somEnligt en
undervisningen.ideltaföranställningsin attledig frånvisning rätt att vara

svensk-erbjuda1985:1100skollagen13 kap.enligtskallVarje kommun
och16 årövergällerSkyldigheteninvandrare. personerförundervisning

utbildningen attkunskaper avsersådanauppnåtthareleven somupphör när
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Undervisningen kan också upphöra elevenge. saknar förutsättningarom att
tillgodogöra sig undervisningen eller inte tillfredsställandegör fram-annars
steg.

Enligt vår mening bör deltagande i sfi-undervisning liksom hittills rättge
till ledighet från arbetet. Den nuvarande regleringen ledigheten iav en
särskild lag, sñ-ledighetslagen, förefaller inte längre motiverad. Regler-vara

ledighet för sñ sammanfaller i de flestana om avseenden med vad som
gäller enligt studieledighetslagen och det bör möjligt hållaattvara samman
regleringen i enda lag. l de avseenden särregler krävs fören sfi bör detta
kunna ske inom för sammanhållen lag studieledighet.ramen en om

Vi föreslår den nuvarande sñ-ledighetslagenatt avskaffas och reglernaatt
ledighet för sådan undervisning in i denom studieledighetslagen.tas Sfinya

delär det offentliga skolväsendet och liggeren på lägre nivåav änen gym-
nasienivå. Det förefaller därför lämpligt jämställa stl-undervisningattvara
med skolutbildning högst gymnasiekompetens och utformasom ger att ge-

ledighetsregler för dessa utbildningar.mensamma typer av

Utbildning syftar till kompetens i arbetslivetsom

Enligt vår uppfattning är det angeläget understödja den enskildes intresseatt
utvecklas i arbetslivet.att Som har framhållitsav i det föregående bristär

på välutbildad arbetskraft allvarligt hinder förett utvecklingen ochav varu-
tjänsteproduktionen i samhället. Det finns därför anledning positivt påatt se
utbildning syftar till kompetens i arbetslivet.som

Från arbetsgivarhåll har under utredningens arbete framförts tanken på att
begränsa rätten till ledighet till endast sådana utbildningaratt äravse som av
betydelse för den arbetsplatsen. Skälet till det skulleegna intedet ärattvara
rimligt enskild arbetsgivareatt skall stå för de kostnaderen och besvär som
förorsakas ledighet när arbetstagaren har för avsiktav en lämnaatt senare

Ävenarbetsplatsen. vi kan ha förståelse för den enskildeom arbetsgiva-att
för del kan ha svårtren någonegen medatt utbildning på dettanyttase som

sätt inte kan tillgodogöras i verksamheten, talar allmänna eller samhäl-mer
leliga skäl för ledighet för utbildningatt kan ha denna konsekvens börsom
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arbetstaga-tillledakan attutbildningdärför även somVi atttillåtas. anser
ledighet.tillrättbörarbetsplatsenlämna gekommakansikt attren

i frågadetförtalarmycket attemellertiddetfinnsmening somvårEnligt
bör görasarbetsliveti annanentill kompetenssyftarutbildningar somom

arbets-ocharbetsgivaremellani lagennärvarandeförintresseavvägning än
iblandtid,längrepågårutbildningargäller det enfallmånga somItagare.

iarbetstagarenrimligt ävendetuppfattning är attEnligt vårår.flerakanske
studerandesätt somdel somansvaret sammafår bärafalldessa aven

pågåttutbildningenpå. När entillbakafallaanställningnågon attharinte
fullföljakommer attarbetstagarentillskälen attantaförstärks atttidviss
för denfulladet ansvaretläggaanledningfinnasdå attkanDetstudierna.

tidsgränssådanVisjälv. attpå arbetstagaren enutbildningen anserfortsatta
till kompetenssyftarutbildningarförårtvåefter sominförasbörlämpligen

arbetslivet.i
Såvidsträckt.börslagdettautbildningför varaledighettill avRätten
tillberättigadenbörarbetslivetitill kompetenssyftarutbildningenlänge

saknarutbildningarsådanadock dras sombör motgränsEnledighet. yttre
utbild-ellerkurserhobbybetonadegällakanarbetslivet. Dettillanknytning
sinförgrundtillläggaavsikt yr-förinte har attarbetstagarenningar som

medhararbetstagarensyftevilketböravgörandeDetkesverksamhet. vara
utbildningden avses.som

sjuk-tillutbildningyrkesutbildning,renodlad t.ex.gällerfall detdeI en
svårigheteringa attnormaltuppkommertandläkarutbildning,ellergymnast

begärarbetstagarenfall,andraIutbildningen. t.ex.med omsyftetbedöma
be-svåraresituationen attitalienska, kanispråkutbildning varaledigt för

förbättrad kompe-tillsyftarutbildningenarbetstagaren enUppger attdöma.
anledningfinnsinteomständigheternagrundoch detarbetsliveti avtens

utbildningfråga somskall detuppgiften, enomdenbetvivla varaansesatt
tillsyftarutbildningförledighetbestämmelser somlagensomfattas omav

arbetstaga-den plankrävaskunnadock attbörDetarbetslivet.ikompetens
någor-förverkligasavseddyrkesverksamhet är attsin fortsattaförharren

kom-italienskaikursentillhänvisaallmänt attAtti tiden.lunda nära rent
vilket sättkunnaarbetsliveti att angeutankompetensenförbättraattmer

ikanDetledighet. etttillräckligt förintebörsammanhang,vilketioch vara
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sådant fall utbildningen i självaantas att verket är avsedd för andra ändamål
än yrkeslivet. Sedan detär sak vissa språkutbildningaratt kanen annan
godtas inom för skolutbildning högstramen gymnasiekompetens.som ger

Den närmare regleringen lagstiftningen i detta hänseende redogörs förav
i specialmotiveringen, avsnitt 9.1.

Facklig utbildning

Enligt den gällande studieledighetslagen har arbetstagare rätten att vara
ledig för facklig utbildning. I lagen facklig utbildning i flera avseendenges

särställning. En arbetstagare villen delta i sådan utbildning behöversom
inte ha uppnått dent.ex. kvalifikationstid gäller för övrig studieledig-som

het. Vidare är arbetsgivarens uppskjutanderätt betydligt kortare beträffande
ledighet för facklig utbildning Ävenförän andra studier. detnär gäller
företräde mellan flera arbetstagare tillrätt ledighet finns särregler. Omom
flera arbetstagare inte kan ledigt samtidigt skall den önskar ledigt försom
fackliga studier företräde.ges

Merparten den fackliga utbildning är nödvändigav för det fackligasom
arbetet på arbetsplatserna sker i dag med stöd lagen 1974:358 fack-av om
lig förtroendemans ställning på arbetsplatsen FML. Enligt den lagen har en
facklig förtroendeman i princip tillrätt den ledighet krävs för det fack-som
liga uppdraget. Om utbildningen den fackliga verksamheten på denavser

arbetsplatsen, har den facklige förtroendemannenegna även till bibehåll-rätt
anställningsförrnåner. De arbetstagarena utnyttjar studieledighetslagensom

för facklig utbildning främstär sådana inte fackligaär förtroendemänsom
behöver kunskaper förmen kunna introducerassom iatt det fackligasenare

arbetet. Enligt uppgift från organisationer på arbetsmarknaden utnyttjas
studieledighetslagen i mycket begränsad omfattning detnär gäller fackliga
studier.

Även omfattningen studieledighet för fackligaom studierav med stöd av
studieledighetslagen i dag mycket begränsad, vi det intesynes vara attanser
finns anledning avskaffa möjlighetenatt till ledighet för sådan utbildning.
Åtminstone till del kan den nuvarande omfattningenen ledighetsutnytt-av
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längreförändraskan kommaoch lägetkonjunkturbetonad attjandet vara
skällängreemellertid knappastdet attfinnsuppfattningvår upp-Enligtsikt.

tidigareavseendeni destudierfackligasärreglering för somrätthålla en
studieledig-gällandei denutbildningfackligsärställning gettsDennämndes.

omfatt-utbildningenstillmotiveradsig knappasthetslagen man seromter
Fackligpå lagen.ledighetsingrundararbetstagarevilkaochning som

med andrajämställasuppfattning typerenligt våralltså avutbildning bör
skallochuppskovsrättkvalifikationstid,i fråga somutbildningar vemom

tillrättflera arbetstagaremellankonkurrensi händelseföreträde omavges
ledighet.

Kvalifikationstid m. m.

arbets-ledighettillför rättstudieledighetslagen krävs attgällandeEnligt den
dearbetsgivarenanställd hosvarit senastebörjan harledighetensvidtagaren

tvådeundermånaderminst tolv senastesammanlagtellermånadernasex
arbetstaga-föreliggerutbildning ävenfackligledighet förtillåren. Rätt om

kvalifikationstid.uppnått dennainte harren
ledighets-samverkandenangelägetuppfattning detärEnligt vår att om
emellan.förtroendebyggerförordar i förslaget parternavi ettfrågor som

naturli-uppståroch arbetstagarenarbetsgivarenförtroende mellansådantEtt
därförVivaraktighet.vissfåttanställningsförhållandetsedanförst ansergen
regle-samtidigtnågotutökaskvaliñkationstiden börnuvarandeden somatt

möjligatvâi praktikendetuppfattning finnsvårEnligtförenklas.ringen kan
må-18ellermånaderkvaliñkationstid på 12alternativ; antingen enen

alltsåinnebärförslagalternativet. Värt attför det förraVi harnader. stannat
varitharsedan arbetstagarenförstinträderledighet enligt lagentillrätt

börUndantagmånaderna.tolvdearbetsgivaren underanställd hos senaste
fortsättnings-utbildning börsfi. Sådan ävenutbildningförgöras avsersom

kvalifikationstid.ledighetberättiga tillvis ävenkunna utan
tillinte bör ha rättarbetstagareföreslårtidigare har nämntsSom att en

utbildningi frågatid två årledighet för längre änsammanhängande om
vid fack-ocksåföreslås gällaarbetslivet. Regelnitillsyftar kompetenssom
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lig utbildning, medan däremot skolutbildning högst gymnasiekom-som ger
bör berättiga tillpetens sammanhängande ledighet föräven längre tid tvåän

år.

8.2.3 Ledighetens förläggning

Vårt förslag
En arbetstagare vill studieledig skall samrådasom med arbetsgi-vara

ledighetens förläggning och andra frågorvaren om ledigheten.rörsom
Om det inte medför olägenhet för arbetstagaren, skall han eller hon

försöka lägga ledigheten så verksamheten hosatt arbetsgivaren kan
fortgå påtaglig störning.utan

Den period arbetstagaren begär ledigt för skall den söktaavse ut-
bildningen i dess helhet, inte arbetstagaren och arbetsgivaren kom-om

överensmer annat.om

Samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare

Den gällande studieledighetslagen innehåller inte nâgra regler arbets-attom
inom någon visstagaren i lagen angiven tid innan ledigheten skall tas ut

måste anmäla till arbetsgivaren han eller hon önskar fåatt ledigt för studier.
Inte heller i lagen några föreskrifter arbetstagarenges vidatt ansökanom

ledighet skall beakta förhållandenaom i företaget eller hos myndigheten,
i frågat.ex. produktionen eller verksamhetensom bedrivande i övrigt. Om

olägenheter uppkommer för arbetsgivaren i anledning begäranav en om
ledighet, finns det i stället regler arbetsgivaren rätt skjuta påsom ger att en
begärd ledighet.

Enligt vad vi har erfarit sker i många företag samråd mellan arbets-ett
och arbetsgivaretagare inför ledighetens förläggning. Pâ sådana arbetsplat-

anmäler arbetstagaren sina utbildningsönskemälser i god tid till arbetsgiva-
då får möjlighet vidtaren, åtgärdersom att kan nödvändiga påsom vara
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sällanintedel håll,Påvikarie.anskaffaledigheten,grund enattt.ex. enav
ledakanemellansamrådocksåsker parternaföretagen, sommindre etti de

rimligtärtill vadledighetsbegäransin somarbetstagarentill att anpassar
verksamhet.företagetstillhänsynmed

frågapraxis ipå denfastaangelägetdet ommeningEnligt vår är att ta
Vihåll.olikapå att ettutbildatsharledighetsfrâgor ansersamråd i som

tydligt börpå sättocksådettaochregelmässigt ettskesamråd bör attsådant
bäststudier hanterasförledighetFrågor omuttryck i lagtext.tillkomma om

studie-intressei bådaligga attdärförkanoch det parterssamarbetarparterna
sñ-ledighetslagen.§jfr 3synsättsådantstödledighetslagen ettger

börarbetstagarenuttryck förvidaremening attvårenligtbörLagen ge
olägenheterskedet kanhanverksamhet och utanföretagets attbeakta om-
innebärpåledighet sätt attsinläggaförsöka ettbörsjälvhonom somför -

störning.påtagligfortgåkanföretagethosverksamheten utan

ledighetbegäranArbetstagarens om

formellaingastudieledighetslagengällandei denställstidigare nämntsSom
utred-underframförtshartankeledighet. Enansökanpåkrav somomen

medför arbetstagarenanmälningsskyldighetinföraningsarbetet är att en
Vistudier.förledighetvid begäranvarseltid i lagensärskilt angiven om

utbildningsanordareordning. Vissasådantilltveksamma gerställer enoss
Imycketutbildningarolikasökt sent.antagning till dembesked somom

kanskemarginal,litenmed ettelevernablivandefall kan de parvissa ytterst
utbildning.visstillantagitsdebeskedfåvecka,eller någondagar att enom

iledigt skullefåvarseltid föranmälningsskyldighet medmed attEtt system
anmälerskullför säkerhetstill arbetstagareledasituationer kunnasådana att

Medintekanske kommerdärefterstudieledighet ut.att tasanspråk på som
medanmälningsskyldighetmedsvårighetertill dehänsyn ett systemsom

ordning. Ensådanföreslåvill vi intetillledavarseltid skulle kunna en
värdeskullearbetslivets intressenfråndetsak är omavvaraattannan

medkundemöjligtutbildningar såvittolikaantagning tillbesked gesom
varsel.längre



SOU 1994:41 Allmänna överväganden 175

l studieledighetslagen finns idag inte något krav begäranatt en om
studieledighet skall hela den tänkta utbildningen. Arbetsdomstolen haravse
i avgörande berört frågan ADett 1984:123. sjuksköterska,En hadesom
begärt ledighet för studier på läkarlinjens tredje och fjärde terminer, bevilja-
des ledighet arbetsgivaren för hela den beräknade utbildningen. Arbets-av
domstolen konstaterade det inte fanns laglig möjlighetatt för arbetsgivaren

arbetstagarens vilja fastställaatt mot sista dag för tjänstledighetenen annan
än den i ansökan.angettssom

Vid våra överläggningar med organisationer arbetsmarknaden har den
nuvarande möjligheten till s.k. periodisering ledigheten tagits Perio-av upp.
disering ledigheten innebär arbetstagare önskarav att genomgåen som en
längre utbildning kan förlägga ledigheten så han eller hon studerar underatt
terminerna har möjlighet återgå i arbetet underatt sommarferiermen och
längre helger, vid jul och nyår. I delt.ex. fall kan detta säkert tillen vara
fördel för arbetsgivaren. Flera arbetsgivarföreträdare har emellertid fram-
hållit de olägenheter kan uppstå med den nuvarande ordningen.som Arbets-
givarsidan sådan tillämpningatt lagen förrycker arbetsgivarensmenar en av
möjligheter långsiktigt planera sinatt verksamhet, inte minst vad gäller
vikariefrågan under utbildningstiden. Enligt arbetsgivarsidan bör ansökanen

studieledighet den sökta utbildningen iom dess helhet ochavse ansökan bör
ske vid och tillfälle.ett samma

Vi har förståelse för dessa synpunkter. En arbetsgivare bör redan i sam-
band med ledigheten påbörjas klartatt för sig under vilken tid arbets-

studera.tagaren De övervägandenatt kanavser behöva inomgörassom
för företagets verksamhet kan ställa sigramen olika beroende på arbets-om

tagaren ledig under terminatt eller avsiktenavser vara ären attom vara
ledig under flera år. Vi förordar därför bestämmelse införs iatt lagenen av
innebörd den arbetstagarenatt begärda ledighetsperioden skallav denavse
sökta utbildningen i dess helhet, inte arbetstagaren och arbetsgivarenom
kommer överens annat.om

Den vill återgå i tjänst undersom sommarlov bör alltsåt.ex. inteett med
stöd studieledighetslagen ha tillrätt det fårav själv, möjligt,utan göraom

sådan ordning med sin arbetsgivare.upp Dettaom en gäller inte arbets-om
endasttagaren för termin iantas och det inte är säkerttaget arbets-en att
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kommen-Förslagetkurser.ellerterminerkommandetillblir antagentagaren
avsnitt 9.1.specialmotiveringen,inärmareteras

uppskovsrättArbetsgivarens

skjutaarbetsgivaren rätt enattstudieledighetslagengällandeDen ger
arbetsgi-skäl behöversärskildaNågramånader.underledighetbegärd sex
skjutavillarbetsgivarenOmuppskov.beslutför sittinte omangevaren

samtyckeutverkadockhanmåstemånader avtid änlängreledigheten sex
ledig-påbörja sinfåttintearbetstagareHarorganisationen.fackligaden en

frågan.domstolsprövningbegäraarbetstagarenkan avtvå år,inomhet
vissunderha rättfortsättningen bör attiarbetsgivaren ävenVi attanser
frånsamtyckereglernanuvarandeDeledighet.begärd ompäskjutatid en

inveckladeemellertiddomstolsprövning ärorganisationen ochfackligaden
itillämpatsdomstolsprövning, knappastsåvitt gällerfallihar,och vart

tillutmönstraskunnaregler bördessadärförVipraktiken. att senareanser
ordning.enhetligochenklareförförmån meraen

till hurknutenuppskovsrättarbetsgivarensuppfattning bör varaEnligt vår
vadframgårSomverksamheten.påverkar somledigheten avbegärdaden

ledighetensinförarbetstagarenföreslagitviharföregående atti detsagts
skedet kanoch, utanarbetsgivarenmedsamrådaskallförläggning om
störningpåtagligintesådant sättledigheten attförlägga ettolägenhet,

rättarbetstagarensdå förtalarskälStarka attverksamheten.iuppkommer
hinderallvarligafinnsintedetpåskjutasskall kunnainteledighettill om
därförVihar begärt.arbetstagarendet sätt anserledigheten uttasattmot

utnyttjasbör kunnaendastuppskovbesluta omarbetsgivarens rätt att omatt
verksamheten.istörning uppkommerallvarligmedföraskulleledigheten att

ibehandlasstörningallvarligmed begreppetVad närmare avsessom
9.1.avsnittspecialmotiveringen se

företagen,småför debetydelsesärskildfå somregel bör kunnasådanEn
tvistVidproduktionen.istörningarkänsliga för omallmänheti är mer

tolkningsföre-organisationenfackligastörning denallvarlig harvad ärsom
8.2.6.avsnittvidareträde se
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När det gäller uppskjutandetidens längd månader ärattanser sex en
rimlig tid. En sådan tidsgräns gäller för närvarande och enligt vivad har
erfarit har den tiden visatregel sig tillräcklig för lösa de problemsom att

kan uppstå på arbetsplats begärannär studieledighetsom kommeren en om
olägligt. Det bör under sådan tidrymd också finnas goda möjligheter fören
arbetsgivaren anskaffa vikarie för den studieledige.att Med hänsyn tillen att
arbetstagaren enligt vårt förslag har skyldighet samråda med arbetsgi-atten

inför ledigheten bör tiden för arbetsgivaren lösavaren uppkommandeatt
problem i anledning ledigheten i praktiken komma bli något längre änav att

månader.sex
Reglerna i den gällande studieledighetslagen arbetsgivarens under-om

rättelseskyldighet arbetstagaren och den fackligagentemot organisationen
bör i sak överföras oförändrade till den lagen.nya

Företräde till ledighet

Arbetsplatsens storlek och möjligheterna till omplacering arbetstagarnaav
har givetvis betydelse för arbetsgivares vilja och förmåga medverkaen att
till studieledighet kan förläggas tillatt den tid arbetstagaren har begärt.som
Särskilt gäller detta flera arbetstagare på arbetsplats begär ledigt förom en
studier samtidigt.

Den gällande studieledighetslagen innehåller vissa regler företrädeom
mellan arbetstagarna fleranär begär ledigt för studier samtidigt. l utred-
ningsarbetet har inte framkommit något anledning ifrågasättasom attger
behovet sådana regler. Vi därför reglerna börav överföras tillatt denanser

studieledighetslagen iän något modifieradnya form.om en
Under utredningsarbetet har diskuterats vid sidan företrädes-om man av

regler skulle kunna införa begränsningsregel i lagen i syfte reglera deten att
totala ledighetsuttaget på arbetsplats. För närvarande finns inte någonen
sådan regel. De undersökningar har gjorts under utredningsarbetet tydersom
dock inte det skulle föreliggaatt särskilt problem såvitt detstora avser
totala ledighetsuttaget för studier olika arbetsplatser. Vi har därför inte
funnit skäl föreslå någon sådanatt regel.
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i förstaledighetgårförvi atthar utföreträdesregel stannatDen som
högstskolutbildninggenomgå gerbeviljas den somskall atthand avsersom

till kompetenssyftarutbildningdenhandandraigymnasiekompetens, vars
Om deutbildning.fackligideltaskallhand deni sistaocharbetsliveti som

företrädesfrâganbestämmaförtillräckligainte är attreglernaangivnanu
utbild-inte hardenföreträdegäller,med vad somi likhet gesbör, som nu

emellandemturordningenvidochgrundskolanioårigmotsvarandening --
avsnitt 9.1.specialmotiveringen,jfr 6 §arbetstidobekvämharden som

Ãtergång i arbete8.2.4

Vårt förslag
studie-vidsitt arbeteåterupptaomedelbarthar rättarbetstagareEn att

ellertillförsäkraddåskallArbetstagarenslut. sammaledighetens vara
arbetsvillkorocharbetsförhållandeni frågaställning somlikvärdig om

ledig.varitinte hadeeller honhanom
också rättarbetstagaren atti förtid harstudieledighetenAvbryts

arbetsgiva-underrättafallskall i sådantArbetstagareni arbetet.återgå
Arbetsgivaren har rättarbetet.återupptavilleller honhannärren om

enlighetiåtergångmånader,tvååtergången högstpåskjuta om enatt
för honom.olägenhetermedföraskullebegäranmed arbetstagarens

lik-ellertillförsäkradsituationi dennaävenArbetstagaren är samma
arbetsvillkor.ocharbetsförhållandeni frågaställningvärdig om

berättigarreglerinnehållerstudieledighetslagengällande enDen som
Arbets-återgå i arbete.ledighet ochpåbörjadavbrytaarbetstagare att en

önskemål återupptasittarbetsgivaren attunderrättaskall då omtagaren
tvååtergå tidigare änberättigadintearbetstagarenEnligt attlagen ärarbetet.

under-månad efterår,minstiharledigheteneller, ettveckor varat enom
skyldigoch ärskall ha rätt attarbetstagarenreglerNågrarättelsen. attom

sådanEni lagen.inteslutförd finnsutbildningen ärarbetet näråteruppta
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rätt skyldighet föreligger givetvis, det har inte kommitresp. till uttryckmen
i lagtexten.

Rätten avbryta pågående ledighetatt enligtär gällande lag inte knutenen
till arbetstagaren kan visaatt godtagbart skäl för avbrottet.ett Med hänsyn
till de kostnader eller det besvär ledigheten kan ha förorsakat arbetsgisom

och förväntningarde har vikarievaren för den ledige arbets-gettssom en
kan givetvis diskuterastagaren, för återgång i arbete skulle krävaom man

avbrottet berott omständigheteratt arbetstagaren inte har kunnat rådasom
över eller det sigrör andra godtagbaraatt skäl.om

Vi har inte velat så långt. Reglerna återgång i arbete vid studieav-om
brott har, såvitt kan bedömas, inte orsakat några sådana allvarliga problem
vid tillämpningen lagen det skulle nödvändigt frångåattav denattvara
huvudregel gäller arbetstagaren, eventuellt efter visssom att tidsfrist,nu om
skall kunna återuppta arbetet. Vi har därför för föreslå för-stannat att en
längning den tid under vilken arbetsgivaren kan skjuta påav âtergången.
Förslaget innebär arbetsgivaren kan skjutaatt återgång under högst tvâen
månader. Detta kan dock ske först det skulle medföra olägenheter förom
arbetsgivaren arbetstagaren återupptaratt arbetet vid den begärda tidpunkten
se vidare specialmotiveringen till 8 §. Arbetsgivaren skall i sådant fall ge-

underrätta arbetstagarennast detta och samtidigt när arbetstagarenom ange
kan återuppta arbetet; I förenklingssyfte i förslagetgörs inte någon skillnad
med avseende på hur lång tid arbetstagaren har varit ledig.

vidareEnligt vår uppfattning bör särskild regel införas i lagenen ut-som
eniarbetstagaretryckligen haratt rätt omgående återupptaanger arbetetatt

studieledighetens ivid slut.
gällerDet särskilda problem återgång i arbete vid sommarferier ochsom

längre helger har behandlats déti föregående avsnitt 8.2.3. Vi har i den
delen föreslagit vissa ändringar reglerna ledighetens förläggningav om som
syftar till komma till medrätta deatt olägenheter kan uppkomma närsom

arbetstagare periodiserar sin ledigheten under längre tid.en
En arbetstagare utnyttjar sin tillrätt ledighet enligt lagen bör liksomsom

för närvarande ha betydande anställningsskydd.ett Vårt förslag innebär i
praktiken inga ändringar i det avseendet. Den nuvarande regeln i 8 § studie-
ledighetslagen uppsägning eller avskedande i anledningom arbets-av en
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förenklingssyfteiharstudieledighetutnyttjandeellerbegäran avtagares
finnsanställningenförskyddmotsvarandeEttlagen.deniutmönstrats nya

därförharregeln ansettsochLASireglernafrämstredanprincipi genom
obehövlig.

Skadestånd8.2.5 m.m.

förslagVårt
arbetstagareså även somutformatsskadestånd har att enReglerna om

deAvsikten ärskadestånd. att nyabetalafåkanlagenbryter mot
restriktivt.tillämpasskallreglerna

inomdomstolvid tretalanväckaskallskadeståndvill krävaDen som
sinförlorathanharfallIinträffade. annatskadanfrån detmånader att

talan.tillrätt

Skadestånd

arbets-ocharbetsgivareendastkanstudieledighetslagengällandeEnligt den
lagen.för brottskadestånd motåläggastagarorganisationer

beträffan-principerdebl.a.uttaladesinfördes attstudieledighetslagenNär
§1i 4 kap.uttrycktillkommerskadeståndsskyldighetarbetstagares somde

före-skälsynnerligautgårendastskadestånddvs.skadeståndslagen, omatt
ställning,arbetstagarensbeskaffenhet,handlingenstillhänsynmedligger

deförgällaborde ävenomständigheter,övrigaochintressearbetsgivarens
bedrägligtpåellerledighetsig etttillluratarbetstagarefall där ent.ex.en

ledigheten.medsyftetstriderklartverksamhet motsigsätt ägnat som
arbetstagarenförskadeståndsskyldighetbestämmelsesärskildNågon om

studieledighetslagen.nödvändig iintedärföransågs
ävenuteslutetintekontraktsbrott attviddetuttalades varVidare att grova

kunnadetskullearbetstagaren,drabba t.ex.skulle kunnapåföljderandra
1974:148LAS seenligtuppsägningförsaklig grund prop.föreligga
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81 f.. Ett anställningsavtal kännetecknas såsom andras. avtal att parter-av
har både skyldigheter och rättigheter. Att på bedrägligtna sätt användaett

sig ledighetsregler innebär i de flesta fall brott anställningsavtaletav ett mot
och kan då också beivras sådant.ettsom

Enligt vår mening denär obalans för närvarande råder mellan arbets-som
givare och arbetstagare i fråga reglerna skadestånd inte bra. Attom om
brott lagen medför skadeståndsskyldighetmot för den iparten ettena an-
ställningsförhållande inte för den andra har på arbetsgivarsidanmen parten
uppfattats brist i lagstiftningen. Lagen kan därmed ha bidragitsom en till
föreställningen arbetstagarna har alla rättigheteratt enligt lagen och att
arbetsgivarna har fâ möjligheter påverka ledighetsuttagetatt föreställ-en-
ning har lagen visst vanrykte i arbetsgivarkretsar.gett ettsom Vi anser
därför vid sidan reglernaatt, skadeståndsansvar för arbetsgivar- ochav om
arbetstagarorganisationer, motsvarande regler skadestånd för arbetstaga-om

bör införas.re
Med hänsyn till lagens karaktär rättighetslagstiftning för arbetstagarnaav

är för skadeståndsansvarutrymmet begränsat. Ett fall där skadeståndsskyl-
dighet skulle kunna införas dockär arbetstagaren vilseleder arbetsgiva-om

sitt deltagande i utbildning i strid med vad lagenren om Vi föreslåranger.
sådan regel införs iatt lagen.en

När det gäller skadeståndsreglernas utformning i övrigt har vi beaktat vad
1992 års arbetsrättskommitté har föreslagit i motsvarande delar se SOU
1993:32 613 f.. I detta hänseende hänvisas till specialmotiveringen,s.
avsnitt

Preskription

arbetsrättskommitté hari1992 års sitt förslag till anställningsskyddslagny
förändringarföreslagit genomgripande de anställningsskyddets områdeav

gällande preskriptionsreglerna SOU 1993:32 651 f.. Avsikten meds.
förslaget bl.a. förenkla regelsystemetuppges att och skapavara störreen
rättssäkerhet för den enskilde arbetstagaren. Förslaget har kritiserats under
remissbehandlingen, bl.a. Arbetsdomstolen och de fackliga organisatio-av
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tvisteförhand-isvårighetertillledakanförenklingenattansersomnerna
iändringartillpropositiondenIdomstolsprocesser.eventuellaiochlingar

behand-1993novemberiframladeregeringenanställningsskyddslagen som
preskrip-gällerbetänkandeArbetsrättskommitténs somdelardeintelas av

alltså ännuregeringenhardeli dennaförslagArbetsrättskommitténstion.
till.ställningtagitinte

lösasbörtalanpreskription ettfrågordelför avVi att omegenanser
bak-denfinnsDetlagstiftningen. motarbetsrättsligai denlikartat sätt

andraövervägaråderlägei detföranledning att nuinte somgrunden oss
före-Arbetsrättskommittén hardepreskription äni frågaregler somom
för-ArbetsrättskommitténstillansluterförslagframVi läggerslagit. ett som

fråga.i dennaställningslutligtstatsmakternatill taattöverlämnarochslag

Rättegång

enligthandläggashittillsområde börstudieledighetslagens somTvister
bestämmelsernautformningenden närmarefrågal avarbetstvistlagen. om

avsnitt 9.1.specialmotiveringen,tillhänvisas

Övriga frågor8.2.6

Vårt förslag
kollektivavtaltillåtetdetbörgällande lag attenligt genomLiksom vara

regler.lagensfrånavvikerfalli vissaöverenskommelserträffa som
kollektivavtalsådanainteochneutral attdockbörLagen angevara

giltiga.förorganisationernanivå inom attviss varaträffasskall en
i sakbehållstolkningsföreträdereglerna mennuvarandeDe om

redaktionellt.ochspråkligtomarbetas
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Undantag avtalgenom

Studieledighetslagen bygger, liksom LAS, på tanken de grundläg-t.ex. att
gande reglerna skydd för den enskilde skall tvingande. Avtal mel-om vara
lan enskilda ogiltiga i den månär de upphäver inskränkereller arbets-parter

rättigheter. Kollektivavtalsslutande kan dock på vissatagarnas parter om-
råden från förgöra lagen lagreglerna till de förhållandenavsteg att anpassa

råder inom branschen i fråga. Sådana kollektivavtal skall dock enligtsom
nuvarande 2 § andra stycket studieledighetslagen på arbetstagarsidan ha
slutits eller godtagits central arbetstagarorganisation.av en

Sådant kollektivavtal får tillämpasäven arbetstagare inte är med-som
lemmar den kollektivavtalsslutande organisationen sysselsätts iav men som
arbete med avtalet och inte omfattas tillämpligt kollek-som avses annatav
tivavtal.

Tanken med detta har varit lagreglerna härigenom kan komplet-system att
med bransch- eller företagsanpassade föreskrifter.teras

Vi i likhet med 1992 års arbetsrättskommitté den arbetsrättsligaanser att
lagstiftningen bör neutral det sättet den inte bör utpeka vissattvara en
organisationsnivå där kollektivavtalen träffas eller vilketutpeka hosorgan
arbetsmarknadens organisationer skall bärare olika rättighetersom vara av
jfr SOU 1993:32 256. Det uppgiftär för organisationen självs. en att

det företräder organisationen i olika sammanhang. Kompe-ange organ som
och kunnandet i dessa frågor finnstensen hos det övervägande antalet orga-

nisationer, och föreningsrättsliga skäl bör det inte komma i frågaav att
behandla organisationerna olika.

Vi föreslår de regler skall utmönstras i nuvarandeatt 2 § studieledig-som
hetslagen kollektivavtal på den fackliga sidanatt måste ha träffats elleranger
godkänts central nivå. Därmed lägger inte lagreglerna några hinder i
vägen för lokala anpassningar lagreglerna.av

Utgångspunkten bör alltjämt studieledighetslagen såsom skydds-attvara
lagstiftning bör innehålla bestämmelser tvingandeär till den enskildesom
arbetstagarens förmån. Avsteg skall dock i vissa fall kunna göras genom
kollektivavtal. De fall därvid kommer i fråga enligtär vår mening vissasom
regler ledighetens förläggning och tolkningsföreträde. En redogörelseom för
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avsnittspecialmotiveringen,ifinnsreglerdessainnebördenden närmare av
9.1.

andrakollektivavtalträffamöjlighetenbörnärvarande att omförLiksom
kvar.finnasi lagendeutbildningar än angessom

Tolkningsföreträde

vid tvistgällerstudieledighetslagenibestämmelser omnuvarandeEnligt
för lageni ställetkollektivavtal trättellerlagentillämpningen somomav

kol-ellerlagensmeningarbetstagarorganisationenslokalaberörda omden
Någonslutligt har prövats.tvistendessintillinnebördlektivavtalets rätta

utnyttjatigenomsituationer brytavissa ettiarbetsgivarenförmöjlighet att
MBL.stycketandra34 §jfrintefinnstolkningsföreträde t.ex.

aktualise-erfarit knappastsåvitt vi harhartolkningsföreträdeReglerna om
särskil-Någrastudieledighetslagen.tillämpningenpraktiskai denalls avrats

arbetsmark-frånpåtalatshellerintefinns harreglerdemedproblemda som
1970-taltidigtunderutformatsharreglernanuvarandeDenadens parter.

MBLi bl.a.reglermotsvarandefrånuppläggningtill sinnågotavvikeroch
utformningenhetlignågonochsplittrademellertidBilden avärFML.och

inte.närvarandeförfinnstolkningsföreträdesreglerna
tolk-reglernauppgift övertillbl.a.Arbetsrättskommittén har att omse

fördeldetskullemeningEnligt våri MBL.ningsföreträde, främst vara en
olikaiutformning delikartadficktolkningsföreträde ar-regler enomom

anledningfunnitvi inte attråder harlägel detbetsrättsliga lagarna. som nu
regler.studieledighetslagensförändringargenomgripandenågraöverväga av

redaktionellavissamedreglernanuvarandebehålla dei sakvaltVi har att
förändringar.språkligaoch

åtagandenInternationella

ledighet förbetald140ILO-konvention nrratificeratSverige har omen
innebärstudieledighetförslagframlagdaVåraavsnitt 7.1.studier se omnu
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inga sådana förändringar i förhållande till gällande lagstiftning området
Sveriges åtaganden enligt konventionen kan ifrågasättasatt på den grunden.

Ikrajiträdande m.m.

Vi den studieledighetslagen kan träda i kraft tidigast den ja-att 1anser nya
nuari 1995. Samtidigt med ikraftträdandet bör den nuvarande studieledig-
hetslagen upphöra gälla. Som framgår vad i det tidigareatt sagtsav som

Ävenföreslår vi den lagen skall omfatta SFI-ledighet.ävenatt dennya nu
gällande sfi-ledighetslagen bör alltså upphöra gälla vid ikraftträdandet.att

En detaljerad redogörelse för övergångsbestämmelserna finns i speci-mer
almotiveringen, avsnitt 9.1.



1994:41SOUövervägandenAllmänna186

Föräldraledighetslagen8.3

Inledning8.3.1

Vårt förslag
resultatetframläggsföräldraledighetslag enavtillförslag somEtt ny

föräldraledighetslag.nuvarandespråkligoch översynlagteknisk av
sådå äri sak änändringaregentliganâgra annatinteföreslåsDärvid

ledig-olikadelikformamånmöjligasteiönskemåletmotiverat attav
motive-då detEG-direktiv eller äranpassning tillhetslagarna, göra en

skäl.lagtekniskarat av
tilldocktvistelösning haroch anpassatsskadeståndReglerna om

studieledighetslag.tillförslagetibestämmelsermotsvarande
föreslåsledighettillförändringar rätten an-Vissa som enm.m.av

samband medimodernförledighetEG-direktivtillpassning ett om
före-falli sådanaledighettillförlossning. Rätteneftergraviditet och

förtidpunktenberäknadedenföreveckorfrånförlängd re-slås sex
beräk-före densju veckortillförlossningenefterveckorspektive sex

förlossningen.efterveckorsjuochförlossningenförtidpunktennade
falli vissaledighetomplacering ochtillreglerna rättnuvarandeDe om

iutvidgadeEG-direktivetmedi enlighetföreslåsgravida kvinnorför
ellerfött barnnyligenkvinnortill somtiden och även att somavse

förändrade arbets-fordrarsäkerhetochhälsakvinnansoch därammar
förhållanden.

föräldraledighetslagenDirektiven till översynen av

föräldraledighetslagenfrågauppgift iutredningensdirektivenI omattanges
övriga förslaganpassning till delagtekniskgäller görahandi första att en

gåutredningenföruppgiftVidare det attfram. ärutredningen lägger ensom
området.konventionernainternationellaigenom de

föreslåvi skallpåvarit inriktatprimärtalltså inte attuppdrag harVårt
granskning i deldennaVårföräldraledighetslagen.iförändringarmateriella
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hari stället haft karaktären lagteknisk iöversyn samordningssyfte ochav en
även fråganrört behovet eventuell EG-anpassning bestämmel-om av en av

föräldraledighet. Vissa frågor tillämpningenrörandeserna om föräldra-av
försäkringen redovisas översiktligt i detta kapitel. Dessa tillämpnings-senare
frågor faller utanför vår uppgift. De har uppmärksammats inom Socialdepar-

och får till behandlingtementet itas sammanhang.annatupp

Sambandet mellan föräldraledighetslagen och bestämmelserna föräldra-om
försäkringvörnzâner i AFL

En viktig utgångspunkt för föräldraledighetslagens regelsystem bestäm-är
melserna föräldraförsäkringsförmâner i 4 kap. lagen 1962:381om om
allmän försäkring AFL. Rätten till ledighet är grundläggande förut-en
sättning för statsmakternas familjepolitiskaatt intentioner med föräldraför-
säkringen skall kunna förverkligas. Vissa former föräldraledighet dockärav
inte alls Ävenkopplade till föräldraförsäkringsförmåner. härvid siggör dock
de familjepolitiska och jämställdhetspolitiska intentionerna gällande.

Aktuella frågor på föräldraförsäkringen område

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har i Ds 1993:70rapporten
Vårdnadsbidrag redovisat förslag till den tekniska utformningenm.m. och
konsekvenserna införa till vårdnadsbidragrättatt fr.o.m. den juli1 1994.av
Arbetsgruppen har föreslagit bl.a. vårdnadsbidrag skall införasatt för barn

har fyllt inte år, rätten tillsom ett s.k.tre garantidagaratt slopasmen samt
tillrätten hel ledighetatt för vård barn förlängs från 18 månader tillav tre

år från barnets födelse, eller i fråga adoptivbarn, från den tidpunkt dåom
arbetstagaren fick barnet i sin vård. Förslaget förlängd ledighet fordrarom

ändring i 3 § föräldraledighetslagen. Regeringenen har nyligen förelagt
riksdagen proposition prop. 199394:l48 med förslagen vårdnadsbi-om
drag.

En arbetsgrupp för översyn vissa frågor inom föräldraförsäkringen harav
i delrapport Ds 1993:87 Alternativaen metoder ökaatt uttagpappors av
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föräldra-fädernas uttagöka avmetodertvå attredovisatföräldrapenning
förmöjligheterna enbegränsninginnebär avden enpenning enavarav

1föräldern.andradenförförmåntillföräldrapenningöverlåtaförälder att
ochöverlåtasfå attskallinteföräldrapenningdagar30föreslås attrapporten

föräldra-antalettotaladetdagardessautnyttjarinteföräldermåndeni en
nyligenharRegeringenmån.motsvarandeiminskasskallpenningdagar

jämställdhetspoli-147199394:proposition prop. omriksdagenförelagt en
må-tolvföräldraförsäkringensbl.a.föreslås attpropositionen av1tiken.

förälderEnvardera.månadförbehållasförälderrespektive enskallnader
andretill denföräldrapenningdagar30dessaöverlåta egnakunnaskall

handi-ellersjukdombeståendegrundföräldernendast avföräldern om
ersättningsnivånföreslåsSamtidigt attvårda barnet.förmågasaknar attkapp

sjukpenning-den80till90 procentfrån avsänkasskallföräldrapenningför
respekti-förbehållnaårmånadertvådeför sominkomstengrundande utom

fortsättningeniersättningsnivån ävenskallmånaderdessaFörförälder.ve
månadertvåtillfå rättföreslåsföräldrarEnsamstående90 procent.vara

vissaför översynarbetsgruppen avnyssnämndaDen90med procent.
Vissa1994:12Dsslutrapportiharföräldraförsäkringen eninomfrågor

föreslagit delsföräldrapenningtillfälligochföräldrapenningrörandefrågor
vadförbättringarvissadelsföräldrapenning,tilli rätteninskränkningarvissa

föreslagitbl.a.harArbetsgruppenföräldrapenning.tillfälligtillgäller rätten
arbetsfri,normalt är t.ex.tidförskallföräldrapenning somutgeshelatt

iföräldrapenningheluppbärföräldernendastsöndagar,ochlördagar om
skallinteföräldrapenningtidenarbetsfria attsamttill denanslutningdirekt

ensamstå-föreslagitvidare attharArbetsgruppensemesterdag.förutges
inärståendetillföräldrapenning somtillfälligöverlåtafåskallförälderende

ellersjukdommedsambandiförvärvsarbetefrånavstårställeförälderns
medförförslagsistnämndavårdare.ordinariebarnetsellerbarnethossmitta

semesterlagen.§i 17ochföräldraledighetslagen6 §§ochi 5följdändring
regerings-inomnärvarandeförberedsförslagredovisadeArbetsgruppens nu

beslutförriksdagenföreläggasskallpropositionsiktemedkansliet att en
1994.vårenunder

slutbe-avgivit sittnyligenharoch EGsocialförsäkringenUtredningen om
redogörbetänkandetEES. IochtrygghetSocial1993:115SOUtänkande



SOU 1994:41 Allmänna överväganden 189

utredningen för de konsekvenser EES-avtalet för sigmed i frågasom om
olika socialförsäkringsförmâner och det ekonomiska stödet till barnfamiljer
däribland föräldraförsäkringen. Utredningen har lämnat del förslag tillen
ändringar i den svenska lagstiftningen. Dessa är huvudsakligen praktiskav

och redovisas inte här.närmarenatur

8.3.2 Tillämpningen föräldraledighetslagenav en-sammanfattning resultaten våra undersökningarav av

Enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar AKU ökade
Ökningenomfattningen föräldraledigheten under l980-talet.av extravar

kraftig under hälften 1980-talet, vilket i huvudsak torde kunnasenare av
förklaras utbyggnad föräldraförsäkringen år 1989. Under 1990-taletav en av
har emellertid föräldraledigheten sjunkit. Antalet i genomsnittpersoner som

föräldralediga under veckas tid eller kortare år 1993var nästanen motsvarar
1989 års nivå på knappt 150 000 Under år 1993 ökade männenspersoner.
andel föräldraledigheten från till16 22av procent.

Arbetstidsbortfallet på grund föräldraledighet uppgick till 3,3av procent
under andra kvartalet år 1993. Detta innebär ökning från år 1981 dåen
arbetstidsbortfallet uppgick till 1,9 den normala arbetstiden.procent av
Utöver detta det 156 000 arbetade deltid undervar andraca personer som
kvartalet 1993 för hand sina barn.att ta om

Enkätundersökningen se avsnitt 6.2 visar omfattningen föräldrale-att av
digheten varierar med andelen kvinnor i företagen. Föräldraledigheten är
vanligare i de s.k. kvinnodominerade företagen i mansdomineradeän före-

Omfattningen föräldraledighetentag. också istörre den offentligaav var
sektorn iän den privata sektorn.

De problem förknippas föräldraledighetslagenmed i enkätensom uppgavs
istörre företag iän mindre företag.stora Problemenvara ansågs också vara

istörre den offentliga sektorn och i kvinnodominerade i den privataän
sektorn och i mansdominerade företag. Vidare ansåg fler företag att pro-
blemen förknippas föräldraledighetslagenmedsom större för produk-var
tionen förän administrationen. Föräldraledigheten ansågs också medföra

problemstörre än vad fallet med studieledigheten.som var
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föräldraledighetslagenrörandefrågormateriellaNågra8.3.3

Ledighetsperioder

föräldrale-kritikframförts attmotarbetsgivarorganisationerfleraharDet av
kalenderår.varjeperiodermycketså tredelasfår somdigheten upp

perio-tvåhögstdelasfickföräldraledigheten uppgälldeUrsprungligen att
Vi harskett. settperioder enhögsttillutökning treharDärefterder. en

ingreppinskränkandesåledighetsperioder ett passantalet somminskning av
uppdrag.vårtförinomliggasägaskan ramenknappastdetgällande rätti att

dennaförändringnågonföreslåmotiveratdet attintedärför ansettVi har
punkt.

fallvissaivadutvecklas närmareavsnitt 9.2, somspecialmotiveringen,I
period.med enavses

Anmälningsskyldigheten

iförskälpraktiska attstarkafinnsarbetsgivarsynpunktÄven fråndetom
företidgodrelativtianmälningsskyldighetinföraföräldraledighetslagen en

barnfa-itillämpningpraktiskadessochsyftetalar lagensbörjan,ledighetens
främja deinteskulleordningsådanEndetta.bestämtvardag emotmiljernas

bakomliggerjämställdhetsintressenoch de somsträvandenfamiljepolitiska
lagen.

framgåtydligt bör attföräldraledighetslagendetdockföreslårVi att av
kommandedenarbetsgivarenmedsamrådaplikt omhar attarbetstagaren en

vidbeaktasskallintressenproduktionensoch ävenföräldraledigheten att
påförslagmotsvarandevårtmedlinjeiliggerFörslagetsamråd.sådant

studieledighetsomrâdet.

omplaceringsreglerochAnställningsskydd m.m.

centralarättighetslagstiftning om-karaktärlagstiftningensfördessa avPå
i sak.förändringaringaföreslårråden
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Deltidsledigheter

SAF föräldraledighetslagen oftaatt vållarmenar problem bl.a. medstora
deltidsledigheterna och den medger alltföratt omfattande ledighet.genom en

Föräldraledighetslagen innehåller prioriteringsregel innebären attsom ar-
betstagaren huvudregel skall förlägga sin deltidsledighetsom till samtliga
arbetsdagar i veckan. Syftet med denna regel är varaktigt förbättraatt mer
möjligheterna till mellan föräldrar och barn och detsamvaro göra möjligt att
avkorta de långa dagliga vistelsetiderna för barn i bl.a. daghem.

Utan närmare stöd i direktiven inte kunna föreslå någon änd-anser oss
ring i isak dessa delar. Parterna ha möjlighet själva initiativ tillsynes att ta
avtal i fråga deltidsledighetens förläggning.om

8.3.4 Den lagtekniska översynen föräldraledighetslagenav

Vi har i enlighet med direktiven företagit lagteknisk och språklig översynen
föräldraledighetslagen. Detta har skettav bakgrund denmot genomgångav

skett i materiellt, lagtekniskt ochsom språkligt hänseende studieledig-av
hetslagen. Med utgångspunkt från den genomgången och det förslag till ny
studieledighetslag vi lägger fram har även förslag tillsom föräldra-ett en ny
ledighetslag utarbetats.

I lagförslaget har rubriker förts in för öka överskådligheten.att I samma
syfte har reglerna de olika formerna föräldraledighetom delats ochav upp

för sig. Depresenterats regler gäller förfarandetvar i ledighetsfrâgorsom
tvistelösningpå arbetsplatserna reglerna skadeståndsamt och har i möjli-om

mån tillgaste motsvarande bestämmelseranpassats i förslaget till studiele-
dighetslag.

I avseende har sakligaett ändringar betydelse föreslagits. Det gällerav
lagens anpassning till EG-direktiv seett avsnitt 8.3.5. Därutöver innebär
lagförslaget endast punkter detett uppkommeratt någonpar ändring i
sak. I den delen och för närmare redovisning lagförslageten i övrigtav
hänvisas till specialmotiveringen, avsnitt 9.1.
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anpassningeninternationellaDen8.3.5

delarbaserasAvtalet1994.januari avkraft den 1ihar trättEES-avtalet
ikraftträdandeEES-avtaletsInförcommunautaire.laquisregelverkEG:s -

iinförlivatshaEES-samarbetetförrelevantaEG-rättsakter ärskall de som
rättsordningar.BETA-ländernas

förord-direktiv,deallaomfattarEES-avtaletiingårrättsakterDe som
juli 1991.31med denochtillEGantagitsningar avsomm.m.

till bör-skalljuli 1991den 31efterEGinom enRättsakter är antagnasom
dockEES-avtalet hariParternasamarbetsområdet. eninomgällaintejan
Tankensamarbete.sittbreddaochstärkaolika sättförpliktelseallmän att

efterantagitsharrättsakterdefångaskallavtalkompletterande somär att
f.129bil.del199192:l70,dagen prop. s.angivnaden

EES-kom-fattaskommerrättsakter attdessainförlivande avBeslut avom
medEGochEFTAmellankommittén ansvardenmittén, dvs. gemensamma

EES-av-i103och102administration art.löpandeEES-samarbetetsför
avtalfolkrättsligaEES-kommittén utgörfattasbeslut nyatalet. De avsom

denmedinförlivassinskall iavtal na-del. Dessa turBETA-ländernasför
land.varjeilagstiftningentionella

där-tillhör1992,oktober19den9285EEG,EG-direktivet antogssom
förgällerDirektiveti svenskinförlivas rätt.rättsaktermed de attavsessom

ellerfött barnnyligen ammar,arbetstagare somarbetstagare,gravida som
nationell lag-enligtarbetsgivarentillanmältsgraviditetenförutsatt etc.att

Detbilagor.tvåochartiklaromfattar 15Direktivetpraxis.ellerstiftning
iriskvärderingutföraförarbetsgivarens atti huvudsak enreglerar ansvar

kvinnor.berördaföreligga förkanriskersärskildaundersökasyfte att om
riskerinnebärakanarbetsmiljöfaktorerexempelmedförteckning somEn

i bilagainfördfinns
riskvärderingarbetsgivarensresultatetuppställs kravdirektivet attl av

arbetsgivarensgäller ävenDetsammaberörda arbetstagare.delgesskall
iskadlig faktorexpositionsrisken försååtgärdervidtaskyldighet enattatt

arbetsgi-möjligt, ärintedetta ärOmaktuellaföreliminerasarbetet grupper.
inte hellerSkullearbetstagaren.omplaceraskyldigdirektivetenligt attvaren

ledighetbetaldarbetstagarenmöjlig, skall garanterasomplacering varaen



SOU 1994:41 Allmänna överväganden 193

för den period erfordras för skydda hennes hälsa iatt enlighetsom med
respektive lands lagstiftning eller praxis.

Direktivet innehåller bl.a.även krav på mödraledighet och ledighet för
läkarundersökningar. Reglerna mödraledighet innebär gravida arbets-om att

skall tillförsäkras minimumtagare 14 veckorsett sammanhängande mö-av
draledighet före eller efter förlossningen. Av de 14 veckorna skall ledig-en
het två veckor före eller efter förlossningen obligatorisk.om vara

Direktivet skall införlivas medlemsstaterna den 19 oktober 1994.av senast
En närmare redogörelse för innehållet i direktiven har lämnats i av-

snitt 7.2.
En arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet har i departementspro-

memorian Ds 1993:82 Nya EG-regler arbetsmiljöområdet redovisat en
översyn behovet ändringar i lagstiftningen arbetsmiljöområdetav av vid

krav införlivandeett EG-rättsakter tillkommit efter EES-avtaletsav som
brytdatum

.
I avsnitt 7.1 har vi redogjort för vissa delar innehållet i den europeiskaav

sociala stadgan.
I det följande analyserar frågan det fordras förändringar i svenskom

lagstiftning på grund EG-direktivet 9285EEG eller grundav denav
europeiska sociala stadgan avseende de delar rör vår utredning.som

EG-direktivet förbättringar för gravida arbetstagareom harm.m. som
nämnts till syfte få till stånd åtgärdernyss att till förbätt-uppmuntrarsom

ringar inom området för säkerhet och hälsa arbetsplatsen för arbetstagare
gravida,är nyligen har fött barn ellersom under förutsättningammar, att

detta anmälts till arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall därvid vidta nödvändiga
åtgärder såsom ändra arbetsförhållandenaatt eller arbetstiderna för arbets-

eller omplaceratagaren henne. Om detta inte möjligtär skall arbetstagaren
ha tillrätt tjänstledighet så länge det erfordras för skydda hennes hälsaatt
och säkerhet.

Av artikel framgår4 för alla aktiviteteratt är ägnade medföra sär-attsom
skild fara för arbetstagareatt för ämnen, eller arbets-exponeras processer
förhållanden närmare i bilaga skall arbetsgivarensom anges bedöma

graden ocharten, varaktigheten exponeringen i det berörda företagetav när
det gäller arbetstagare är gravid, nyligen fött barn ellersom Dettaammar.
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skyddsåtgärdertillhänsynmedsjälvständigt eller tagenantingenskall göras
89391EEC somdirektivetiartikel 7enligtåtgärderförebyggandeeller

förriskernabedömaförskyddsombudbl.a. attbestämmelserinnehåller om
amningenellergraviditetenpåinverkanmöjligvarjeochsäkerhetochhälsa

vilkabeslutavidareskallArbetsgivarenarbetstagare.nämndaför grupper av
vidtas.skallåtgärder som

enligtbedömningenresultatetarbetsgivarenskallartikel 5Enligt avom-
arbets-arbetstagare,gravidaförriskerangivnafinns därdetartikel 4 är att
föråtgärdervissavidta attbarn ellerföttnyligen ammarsomtagare som -

arbetstiderna.ellerarbetsförhållandenaändra
ellermöjligtskäl inteobjektiva ärandraeller avtekniskaOm detta av

vidtaarbetsgivarenskallbegäras,kanrimligeninteskälredovisadeklart
hellerinteOmarbete.tillarbetstagaren annatomplacera ettföråtgärder att

nationellenligttjänstledighettillha rättarbetstagarenmöjligt skalldetta är
hälsaskydda hennesförerfordrasdetså längepraxis attellerlagstiftning

säkerhet.och
syssel-arbetstagare,delar gällatillämpligaiskallBestämmelserna somom

hänvisar till närma-vilkenartikelenligtförbjudetnågot ärmedsätts som
föttgravid,blirvissa bilagor,iarbetsförhållandenochangivna ämnenre

Rättigheternadetta.arbetsgivareninformerarochbörjareller ombarn amma
de härbidrag förellertill lönoch rättenanställningskontraktetrörande

lagstift-nationellitillförsäkrasartikel 11enligtmåsteberörda arbetstagarna
praxis.nationellning eller

förlossningsamband mediBarnledighet

gravidatillskallmedlemsstaternaföljer attartikel 8EG-direktivets att seAv
och arbetstagarefött barnnyligen ammararbetstagare somarbetstagare, som

underveckorminst 14underbarnledighetsammanhängandetillhar rätt
praxis.ellerlagstiftningnationellenligtförlossningenefterföre ellertiden

obli-veckorstvåminstarbetstagarenmåsteledigheten utangivna tadenAv
medi enlighetförlossningenefterellerföreunder tidenledighetgatorisk

praxis.ellerlagstiftningnationell
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Som nämnts har kvinnliga arbetstagare enligtovan 4 § andra stycket gäl-
lande föräldraledighetslag alltid tillrätt hel ledighet i samband med barns
födelse under minst veckor före den beräknade tidpunktensex för förloss-
ningen och veckor efter förlossningen. Enligtsex 4 § första stycket samma
lag har arbetstagare tillrätt hel ledighet under tid då arbetstagaren uppbär
hel föräldrapenningsförmån enligt 4 kap. AFL. En kvinnlig arbetstagare har
enligt 4 kap. 4 § tredje stycket andra meningen AFL alltid tillrätt föräldra-
penning till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen, även

hon inte har barnet i sin vård.om
Den svenska lagstiftningen måste enligt vår bedömning för fören-att vara

lig med direktivet tillförsäkra varje kvinnlig arbetstagare tillrätten oav-
bruten ledighet i minst 14 veckor under tiden före eller efter förlossningen.
Här torde det ligga närmast till hands förlänga den enligtatt 4 § andra
stycket föräldraledighetslagen medgivna ledigheten till sju veckor före den
beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Fråga härefterär vär gällande tillämpning kanom tillgodosenu EG-anses
direktivets krav obligatorisk ledighet för kvinnligaen arbetstagare tvâ
veckor under tiden före eller efter förlossningen i enlighet med nationell lag-
stiftning eller praxis.

Den svenska föräldraledighetslagstiftningen bygger föräldrarnaatt
frivilligt kan avgöra de önskar lediga i sambandom med barns födelsevara
och de tillförsäkrasatt anställningstrygghet i samband med utnyttjande av
föräldraledighet.

Av vad vi erfarit efter kontakter med Riksförsäkringsverket RFV utnytt-
jar gravida arbetstagare i första hand eventuell möjlighet till sjukskrivning
eller ledighet med havandeskapspenning enligt 3 kap. 9 § AFL. Om dessa
ersättningsformer inte kommer i fråga utnyttjas i sista hand tillrätten ledig-
het enligt 4 § andra stycket föräldraledighetslagen med föräldrapenning
enligt 4 kap. 4 § första stycket AFL.

Av de undersökningar vi inhämtat och de kontakter vi haft med organi-av
sationer på arbetsmarknaden har det inte framkommit något tyder påsom att
problem skulle föreligga för gravida arbetstagare eller arbetstagare som
nyligen fött barn eller få ledighet. Detatt har intesom hellerammar i lag-
stiftningsarbetet framförts något allmänt krav obligatorisk ledighet i
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arbetstagar-tillerkännerFöräldraledighetslagenfödelse.barnsmedsamband
fram-intedet harochreglerangivnaenligt där närmareledighettillrättna

påfungeraskulleinte avsettregelverkdettatydernågotkommit attsom
sätt.

främman-bakgrunddennaframstår detförhållanden mot somsvenskaFör
kvinnligaförledighetobligatoriskregel ar-medomotiveratochde omen
upplystshardirektiv. Detangivnaenligt oss14 dagarunderbetstagare ovan

iledigafött barn ärkvinnliga arbetstagareprincip allaiRFV somfrån att
Övrigatill 98uppskattats procent.harAndelenförlossningen.tillanslutning

beläggerstatistikfunnit någonintedockVisjukskrivna. har somantas vara
antagande.detta

företidenunderledighetobligatoriskveckorstvådirektivet gälleriKravet
praxis.ellerlagstiftningnationellmedenlighetiförlossningeneftereller

kvinnligainnebärpraxissvensk attdetfunnit finnsvad vi har somEfter en
ledighettilldenutnyttjar rättverkligenfött barnnyligenarbetstagare som

nationellsvenskdärförVidem. atttillerkännerlagstiftningen ansersom
föreslår därförVidel.i dennaEG-direktivets kravuppfyllerpraxis redan nu

direktivet.ipunktdennaanledningilagändringnågoninte av
stadgan.socialaeuropeiskaenligt denkravmotsvarandegällerDetsamma

arbetsförhållandenriskfylldavidtjänstledighetochomplaceringAllmänt om

artikel 5direktivetsi attkravetbörja medtill omVi konstaterar attatt
arbetsförhållandenaändra pååtgärder förvissavidtaskallarbetsgivaren att

arbets-gravida arbetstagare,förriskerkonstateradevidarbetstidernaeller
utrednings-vårtutanförliggerellerfött barn ammarsomtagare som nyss
behandlatsdirektivet harkonsekvensernaarbetsmiljömässigaDeuppdrag. av

Utanförarbetsmiljöområdet.påEG-reglerNya1993:82Dsi rapporten
föräldraförsäkringenförkonsekvensereventuellaockså deliggeruppdraget

lagstift-svenskutgångspunktdockVi hardirektivet kan ha. attensomsom
fårföräldrapenninghavandeskapspenning ochsjukpenning, ansesning om

artikel 11.enligtuppfyller kravenbidragtillförsäkratsådantett somge
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Rätt till omplacering enligt artikel 5

Om det tekniska eller andra objektiva skäl inte möjligtav är eller klartav
redovisade skäl inte rimligen kan begäras arbetsgivaren ändraratt arbets-
förhållandena eller arbetstiderna, skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att
omplacera arbetstagaren till arbete.ett annat

I den del artikel 5 gravida arbetstagare tillgodoses kravetavser på om-
placering till viss del bestämmelsen i 12 § gällande föräldraledig-genom
hetslag. l paragrafens första stycke föreskrivs: Om kvinnlig arbetstagareen
inte får sysselsättas i sitt arbete grund föreskrift förbudav en motom
arbete under havandeskap, har meddelats med stöd 4 kap. 6 §som av ar-
betsmiljölagen, har hon rätt bli omplacerad tillatt arbete medett annat
bibehållna anstållningsförmåner.

Av 2 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter medicinskom
kontroll vid dykeriarbete AFS 1986:8 framgår arbetsgivare inte fåratt
sysselsätta kvinnlig arbetstagare i dykeriarbete kännerhan till hon ärom att
gravid kvinnlig arbetstagaresamt att under 50 års ålder arbetsgivarenav
skall upplysas denna regel. Vidare finns bestämmelseom i 39 § Arbetar-en
skyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter bly AFS 1992:17,om som
stadgar kvinnlig arbetstagare,att omfattas periodisk kontroll, ochsom av

gravidär eller och anmält dettasom för arbetsgivaren inteammar får syssel-
isättas blyarbete. Kvinnlig arbetstagare, omfattas periodisk kontroll,som av

skall anmäla konstateradsnarast graviditet till arbetsgivaren. Periodisk kon-
troll skall enligt 26 § ske arbetstagare sysselsätts i blyarbete.av som

Enligt uppgift från Arbetarskyddsstyrelsen dessaär de enda föreskrifter
styrelsen meddelat förbud visst arbete för gravidamotom arbetstagare.

Det således inomär begränsat områdeett gravida arbetstagare i dagsom
har blirätt omplaceradeatt enligt 12 § första stycket föräldraledighetslagen.
Den möjligheten finns för övrigt inte alls för arbetstagare nyligen föttsom
barn eller Detta punkt där ändringammar. synes denvara svenskaen en av
normgivningen påkalladär för uppfylla de krav EG-direktivetatt stäl-som
ler. Frågan bör enligt vår mening kunna finna sin lösning inom förramen
Arbetarskyddsstyrelsens föreskriftsrätt. I anslutning därtill föreslår vi en
utvidgning den bestämmelse finns i gällandeav 12 § förstasom stycketnu
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ellerfött barnnyligenkvinnoräventillföräldraledighetslagen somatt avse

ammar.som
följerföräldraledighetslag attgällandestyckenatredjeochandra12 §Av

utförainte kanhavandeskapgrundkvinnlig arbetstagare, avsomen
mindretillomplaceradbli ettarbetsuppgifter, har rättpåfrestande attfysiskt

dockgälleranställningsförmåner. Dettabibehållnamedarbeteansträngande
förtidpunktenberäknadedenföredagensextiondemed denfrån ochendast

arbetsgivarenkrävasskäligen kan attdetoch endastfödelse avbarnets om
sig.hosarbetearbetstagarenbereder annatdenne

såledesgällerbestämmelse attenligt dennaomplacering ar-tillFör rätt
påfrestandefysisktutförainte kanhavandeskapgrundpåbetstagaren av

dock arbetstagarenskyddasbestämmelsedennaarbetsuppgifter. Genom
arbets-påfrestandefysisktdärvid endastochhavandeskap motunderendast

tillförbehållet rättenvidare attbegränsasTillämpningsområdetuppgifter. av
arbetsgivarenkrävasskäligen kan attdetgällerendastomplacering avom

intetäckerBestämmelsensig.hosarbetearbetstagarenberederdenne annat
direktivet.iuppställsde kravhelt som

endastintelagändring,bedömningenligt vårsåledeskrävs som gerDet en
ellerfött barnnyligenarbetstagareäven somgravida arbetstagare, utan som

rimligen kan begärasintefall det attför detomplaceringtillrättammar,
arbets-ellerarbetsförhållandenaändraråtgärdervidtararbetsgivaren -

hälsa ochkvinnansförundvika riskerförnödvändigatiderna är attsom-
situationerförekommakandetdirektivet förutsättersäkerhet. Eftersom att

be-börtjänstledighet,tillhänvisardåochske,omplacering inte kandär
dennearbetsgivarenkrävasskall kunna attskäligendetstämmelsen, avatt

gällandeiTidsgränsenbehållas.sig,hosarbetebereder arbetstagaren annat
beräknadeföre dentill 60 dagaromplaceringsskyldighetenförsvensk rätt

blir grundbibehållas. Detintemeningenligt vårförlossningen kan av
regleringutformade rättenmaterielltochannorlundaEG-direktivets avmer

regelutformanödvändigtomplaceringtillkvinnorhavande attför omen
generellt sätt.kvinnorhavandeomplacering förtill ett annaträtten mera

skyddanödvändigt fördetföreligga så länge äromplacering bör atttillRätt
tiden förövrigt bör rättIamningen.undersäkerhetochkvinnans hälsa samt

eftertill månaderbestämmasfödelse kunnaefter barnetsomplacering tretill
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förlossningen. Vi detta medför direktivetatt i praktikenanser fåratt anses
uppfyllt. En tillämpninggenerös skyddsregler till förmån för kvinnligaav
arbetstagare gravidaär eller nyligen fött barn hör och harsom länge hört till
god sed på svensk arbetsmarknad. Vi räknar därför i praktiken varken med
tillämpningssvárigheter eller med de föreslagna bestämmelsernaatt kommer

verka särskilt betungandeatt för arbetsgivarna.

Rätt till tjänstledighet enligt artikel 5

Om inte omplacering möjligär skall arbetstagaren enligt artikel 5 i direkti-
ha tillrätt tjänstledighetvet så länge det erfordras för skydda hennesatt

hälsa och säkerhet.

Tjänstledighet för gravida

Av §4 andra stycket gällande föräldraledighetslag följer kvinnliga arbets-att
har tillrätt hel ledighettagare i samband med barns födelse under minst sex

veckor före den beräknade förlossningen och veckor efter förlossningen.sex
Även med vårt förslag denna s.k. mammaledighetatt skall utökas till sju
veckor före och efter förlossningen måste det konstateras EG-direktivetatt
fordrar kvinnan, hon inteatt kan beredas omplacering iom dessa fall, skall
ha tillrätt tjänstledighet så länge det erfordras för skydda hennes hälsaatt
och säkerhet. Vi föreslår lagändring med den innebörden.en

Tjänstledighet för den nyligen fött barnsom

Enligt 3 § gällande föräldraledighetslag har arbetstagare tillrätt ledighet för
vård barn dels i form hel ledighet, delsav i form förkortningav av av
arbetstiden till fjärdedelartre normal arbetstid. Rätten till helav ledighet
gäller under och halvt år frånett barnetsett födelse. Därutöver har arbets-

enligt 4 §tagaren lag rätt till hel ledighet under tidsamma då arbetstagaren
uppbär hel föräldrapenningsförmån enligt 4 kap. AFL och förkortning av
arbetstiden enligt vissa närmare angivna regler. Som villkor för tillrätt
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ledigheters börjanvidarbetstagarenenligt 5 §gäller dockledigheten att
ellermånadernaantingen dearbetstagaren senasteanställd hosvarit sex

Dårtiil haråren.tvådeundermånaderminst tolv senaste ensammanlagt
tillstycketandra rättenligt §4nämnts,arbetstagare, sexkvinnlig som ovan

förlossningen.efterledighetveckors
tillgodo-förslagredovisadeenligt våralagstiftningsvenskVi bedömer att
barn.nyligen föttarbetstagareförledighetdirektivetikravet somser

för denTjänstledighet ammarsom

föräldraledig-gällandemeningarnatredjeandra ochstycketandra§4Av
ledig förvidare har rättarbetstagarekvinnlig attframgår varahetslag att en

kvalilikations-inte någotfinnsledighetdennaFörbarnet. typ avatt amma
Föräldra-tid.för dennatillförsäkrad lönintearbetstagarenDäremot ärkrav.

AFL.i 4 kap.reglernaenligtkanvård barnförpenning utgesav
arbetstagareförtill ledighetEG-direktivets krav rätt amnar upp-som

delsregler,redovisadedelssvensk lagmening ivårenligtfylls genom nu
andra20 §Seomplaceringbeträffandeändringföreslagen m.m.genom

stycket.
del.i dmnastadgansocialaeuropeiskaenligt dengäller kravenDetsamma

graviditetenundersökningar underförLedighet

nödvän-vidtzskallmedlemsstaternaframgårEG-direktivet9 iartikelAv att
nationellmedi enlighetgravida arbetstagaretillföråtgärderdiga attatt se

mölravårds-förinkomstförlustledighettillskall hapraxis rätteller utanlag
arbetstidske påmåsteundersökningarsådanaundersökningar, om

föräldra-bestämmelsei delinnehåller denna attlagstiftningSvensk omen
föredåföräldrautbildning och ivenmedi sambandutgåpenning kan även

stycket AFL.andra4 §4 kap.födelsebarnets
till s.k.har rätarbetstagareenligt avtalsidan gällerstatligaden attPå en

påundersökningkontroll ellerbesök förförbehövsdettjänstebefrielse om
cirkulär 1992 AarbetsgivarverksStatensmödravårdscentralen
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Det har vid kontakterna med organisationer på arbetsmarknaden inte fram-
förts några krav i dessa delar. Denna ledighet torde förtyp övrigt enligtav
svensk arbetsrättslig tradition typiskt fråga lösessett avtals-vara en som
vägen. Vi har bakgrund härav funnitmot svensk lagstiftning och praxisatt
inte strider EG-direktivet i denna del. Någonmot lagändring föreslås därför
inte.

Anställningsskyddet för gravida arbetstagare fl.m.

Av artikel i10 EG-direktivet framgår medlemsstaterna skall tillatt attse
gravida kvinnor inte får sägas under perioden från början gravidite-upp av

till slutet barnledighetenten enligt artikel Detta gäller dock inteav de fall
inte har göra med deras tillstånd.att Dennasom reglering skall tillämpas i

enlighet med nationell lag eller praxis och, där det tillämpligt,är medgivan-
de föreligger från behörig myndighet. Om uppsägning ändå sker skall ar-
betsgivaren utförligt, i skriftlig form skälen för uppsägningen. Med-ange
lemsstaterna skall vidare skydda arbetstagare från följderna sådana olagli-av

uppsägningar.ga
Genom de regler anställningsskydd i 10 och §§ll gällandeom för-nu

äldraledighetslag förbjuds uppsägning grund någon i anspråkatt tarav
sin till ledigheträtt enligt föräldraledighetslagen. Reglerna föreslås oföränd-
rade överförda till den lagen. Till detta kommer uppsägningnya att ävenen
i fall alltid måsteannat sakligt grundad enligt LAS.vara

Rätt till ekonomiskt bidrag under ledighet

Enligt artikel 11 skall rättigheterna i artiklarna 6 och 7 rörande anställ-
ningskontraktet och rätten till lön ocheller bidrag för gravida arbetstagare,
arbetstagare nyligen fött barn eller tillförsäkrassom i nationellsom ammar
lagstiftning eller nationell praxis. Bidraget skall tillräckligtanses stort om
det inkomstgaranterar åtminstoneär likaen densom arbets-stor som som

skulle i falltagaren hon avbröt sitt arbete hälsoskäl, inte någonav om
form övre gräns gäller enligtannan nationellav lag. Medlemsstaterna får
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sådanförsigkvalificerathararbetstagarenberoende enbidraget attgöra av
arbets-inte fordradockfårvillkor attSådanalag.nationellenligtförmån

denföreomedelbartmånader12under änanställdvarithar mertagaren
förlossningen.förtidpunktenberäknade

för-ochhavandeskapspenningbestämmelsergällandetillMed hänsyn om
berördainteprimärtvi,äldraförsäkringsförmåner gör avanser osssom

medförenlighetdirektivensberedningenfortsattadeninförfrågan, av
praxislagstiftning ochsvenskbedömningen,dock den upp-attsvensk rätt

ställerbidragfrågaEG-direktivet ifyller kravde upp.om

Talerätt

arbets-sådantlagstiftning sättsinutforma attskallMedlemsstaterna en
förakani direktiveträttigheternadelfåttintehonatt avtagare ansersom

myndighet.elleri rättegångtalan gentemot en
arbetsgivareframgårföräldraledighetslaggällande att§ som13Av en

ochuppkommerden förlustskadestånd förbetalaskalllagenbryter sommot
Överförd till denföreslåsBestämmelsenskett.harkränkningför den som

finns bestäm-AFLoch ll10, 1020 kap.Iföräldraledighetslagen. anya
försäkring enligtbeslutförsäkringskassansomprövningmelser omavom

talerätt.lagen samt om
möjlighetpåuppfylla kravetbedömashärigenomlagstiftning fårSvensk

rättigheterna.aktuellaför detill skyddtalanföraatt

Sammanfattning

iföräldraledighetslagenändringar iföljandesammanfattningsvisVi föreslår
EG-direktivet.aktuellaförpliktelser enligt detSverigesuppfyllasyfte att

ledighetdvs.födelsebarnsi samband medkvinnanförtill ledighetRätten -
utvidgasföräldrapenningsamband medochkvalifikationskrav utanutan -

frånfödelse ellerefterrespektive barnetsföreveckortill sjufrån sam-sex
veckor.till 1412manlagt
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Skyddet för kvinnor väntar barn, nyligen fött barn ellersom ochammar
löper risk till hälsa och säkerhet i sittsom arbete utvidgas tillrättgenom en

omplacering eller, det inte möjligt,är tjänstledighet underom havandeskapet
och amningen i övrigt tillsamt månader efter barnetstre födelse.upp

Övriga8.4 ledighetsregler

Vårt förslag
Vi föreslår lagen 1979:1184att rätt till ledighet för vissa före-om
ningsuppdrag inom skolan, sia-ledighetslagen avskaffas.m.m.

För övrigt föreslås inga förändringar i form utvidgningar eller in-av
skränkningar på ledighetslagstiftningens område.

8.4.1 Sia-ledighetslagen

Sia-ledighetslagen reglerar frågor ledighet för deltagande i förenings-om
arbete i grundskola Såvitt framkommit- delsm.m. Sören Wibesgenom
enkät, dels vid förfrågningar gjort hos Kommunförbundet och isom vissa
kommuner tillämpas lagen överhuvud inte. Vi föreslårtaget därför sia-- att
ledighetslagen avskaffas.

8.4.2 Närstâendevårdslagen och lagen förbud motom
uppsägning eller avskedande arbetstagare medav
anledning värnpliktstjänstgöringav m.m.

Det har vid vårt arbete inte framkommit någon särskild kritik dessamot
lagar. För skapa enhetligaatt regler i sak beträffandemer de olika ledig-
hetsreglerna det dock önskvärt lagarnasvore skadestånds-att och preskrip-
tionsregler samordnas med reglerna enligt förslaget till studieledighetslag
m.fl. lagar. Det förslaget se avsnitt 8.2.5. bygger i sin 1992 årstur
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Arbetsrätts-medenlighetilagstiftningOmförslag.arbetsrättskommittés en
lagar övervägas.berördaiändringarbörinförs,förslagkommitténs nu

SOUlagändringarsådanatillförslagutarbetatArbetsrättskommittén har
1993:32.

ledighetsreglerAndra8.4.3 m.m.

och56 kap.LAS,§14MBL,§i 17återfinns ävenledighetRegler om
arbete,husligtiarbetstidlagen12 §arbetsmiljölagen, m.m.§§ om15 a

räddningstjänst-§44förutsätterVidareKL.§11och 4 kap.RF6 §kap.4
beviljas.ledighetlagen att

för före-bl.a.ledighetsformerÖnskemål framförtsriksdagenihar nyaom
avsnitt 4.1.slag seolikaningsarbete av

resultat-mål- ochEtttotalförsvaretförverksamhetFrivilligbetänkandetI
ändrasstudieledighetslagenföreslagitshar1992:132 attSOUperspektiv

be-uppskjutamöjlighetarbetsgivarens att envarigenomtillägg,ettgenom
deninomutbildningsåvitt gällermån begränsasnågonitjänstledighetgärd

försvarsverksamheten.frivilliga
utvidg-i formförändringar,någraföreslåskälfunnit avinteVi har att

ledighetsreglernuvarandedei fråga sominskränkningar,ningar eller om
rubrik.dennaunderbehandlas

avseendereglerföreslå någragrundhaheller attinte nyaVi har ansett oss
utökningarföreslåövrigtiförsvarsutbildning eller avfrivillig attförledighet

ledighetsändamål.förledighetslagstiftningen nya
iochförsäkringallmän1962:381i lagenkrävsföljdändringarVissa om

härtill.förslagutarbetatVi har1987:1262.beredskapslagarbetsrättslig
tjänstledighetsförordningenigörasföljdändringar bör ävenVissa

för-tid förtillgodoräknande1985:335förordningen av1984:111, om
förordningenochtjänsterregleradestatligttillsättningenäldraledighet vid av

behövligtdetinte attVi harungdomspraktikanter. ansett nu1992:330 om
åtgärder.till sådanaförslagutarbeta
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8.5 semesterlönegrundande frånvaro

8.5.1 Inriktningen och avgränsningen vårt arbeteav

Frågan vad bör innefattas i begreppetom semesterlönegrundandesom
frånvaro är intressefrågaytterst med ekonomiska konsekvenseren för både
arbetsgivare och arbetstagare. Vi har vår uppgiftsett genomlysasom att
frågan i sammanhang förett därefter i dragatt redovisastora underlag påett
detta mycket komplicerade område. Det har dock inom för utred-ramen
ningsuppdraget inte varit möjligt göra närmare bedömningaratt de eko-av
nomiska konsekvenserna på området. Detta får belysas i fortsatt bered-ett
ningsarbete.

Intresset likabehandla ledighetatt med arbetad tidav har gjort systemet
administrativt krångligt. Vi har bakgrund direktivenmot inte detav sett som

uppgift för föreslå några utvidgningaren att listanoss med semesterlö-av
negrundande frånvaro i stället koncentreratutan överväga vissaattoss
begränsade förenklingar och ändringar framstår nödvändigasom som av
systematiska skäl eller för motverka eventuellatt överkompensation eller
missbruk reglerna. Frågan semesterlönegrundandeav frånvaro på för-om
äldraledighetens område bör dock knuten till föräldraförsäkringensanses
regelsystem och bör därför övervägas närmare i sammanhang därannat
föräldraförsäkringens utformning behandlas. Däremot har vi ansett att reg-
lema semesterlönegrundande frånvaroom grund utbildning i vissa fallav

frågaär vi har anledningen ställning till.som att ta
En övergripande administrativ förenkling utjämning de ekono-samt av

miska effekterna kan enligt vår uppfattning inte genomföras änannat genom
heltett kannytt avlösasystem, den nuvarande regleringen.som I avvaktan

därpå får i första hand inom semesterlöneförsäkringensman söka lösaram
de akuta problemen intemest minst för de mindre företagen.

Vi inte ha förutsättningar föranser oss här föreslå omfattandeatt änd-
ringar depâ områden ligger utanför kärnan i vårtsom utredningsuppdrag.
En central fråga, nämligen den frånvaro grund sjukdomom ochav ar-
betsskada, dock särskilt.tas Vi har emellertid inte haftupp möjlighet be-att
handla den så ingående varit önskvärt.som
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arbetsskadaochsjukdompå grundFrånvaro8.5.2 av

Vårt förslag
fortsättningen.ilikabehandlasarbetsskadefallenochSjukdomsfallen

arbetsskada,påberorsådaninklusivesjukfrånvaro,denEndast som
skalldagar180 semester-överstigerinteintjänandeåret varaunder som

lönegrundande.
avskaffas.90-dagarsregelns.k.Den

semesterlö-sjukdomsfrånvaro ärvarundertvåårsperiod,För att en ny
arbeteåtergått ihaarbetstagarenmåstebörja löpaskallnegrundande,

minst 14 dagar.under

Istycketförstai 17 §ISO-dagarsbegränsningen

semesterlöne-yrkesskadagrundfrånvaroendastUrsprungligen avvar
semesterlönegrundande,År sjukdomgjordes även1954grundande. annan

tillkomstBestämmelsenskvaliñkationsåret.90 dagarunderlängstdock av
denochyrkesskadeförsäkringlagstiftning1954 årsmedhängde omsamman
ochsjukförsäkringenallmännadenmellansamordningenföreskrivnadäri

tillkomstenvidbehöllsSamordningen,yrkesskadeförsäkringen. avsom
underbl.a.innebarLAF,arbetsskadeförsäkring att1976:380lagen om

ficksamordningstidens.k.sjukdomstiden den90 dagarnaförstade av
sjukförsäkringen,allmänna oavsettfrån densjukersättning omarbetstagaren

däreftersjukdom. Försteller utgavsarbetsskadaledarbetstagaren annanav
arbetsskadeför-ersättning frånyrkesskadefallentidigarearbetsskadefalleni

samordningenmedfördesynpunktsocialförsäkringsorganenssäkringen. Från
90 dagarförränbehövdeinte prövassjukdomsorsakenfördelen,den att

vidsemesterrättenvidgaönskanvid sidanskäldeförflutit. Ett attav enav -
privi-bestämmelsendåanfördeskvaliñkationsâretunder omsjukdom som-

tillkom,90 dagarundersjukdom attvanliglegiering genommanvarav
förnödvändig barablevsjukdomsorsaken attprövningundvekdenna att av
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skulle kunna fastställas.semesterrätten Wikrén m.fl. Semesterlagen med
kommentarer, tredje upplagan, 1990, f..121s.

Såväl samordningstiden enligt LAF tidden varunder frånvaro påsom
grund sjukdom semesterlönegrundandeär utökades sedermera till 180av
dagar.

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenföre-
och ersättning inkomstbortfallför till den ådrar sigtagare skadager som en

i sitt arbete.
LAF omfattar skador enligt generellt arbetsskadebegrepp. Som arbets-ett

skada skada till följd olycksfall eller skadlig inverkan ianses av annan
Ävenarbetet. olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som

olycksfall i arbetet, färden föranleds och står i sambandnära medom av
arbetet. För skada framkallats smitta gäller särskilda regler. Omsom av en
försäkrad varit för olycksfall eller skadlig inverkan i arbetetutsatt annan
gällde före januariden 19931 skada han ådragit sig skulleatt som anses

orsakad den skadliga inverkan inte betydligt starkare skäl taladevara av om
det.mot

Sedan den januari1 1993 gäller beträffande skadlig inverkan i arbe-annan
olycksfallän kravet på skadlighet hos arbetsmiljöfaktortet förut-att en som

sättning för till ersättning enligträtt LAF höjts från sannolikhet till hög grad
sannolikhet. Samtidigt har kravet orsakssamband mellan skadlig in-av

iverkan arbetet och den försäkrades skada skärpts så samband skallatt
föreligga övervägande skäl talar för det. För skador inträffatanses om som

före den januari1 1993 och anmälts till försäkringskassan den 30som senast
juni 1993 tillämpas dock alltjämt äldre lag.

Arbetsskadeförsäkringen tidigare samordnad med den allmänna sjuk-var
försäkringen på så ersättningsätt från sjukförsäkringen underatt deutgavs
första 180 dagarna 90 dagar före den januaril 1992 efter det skadanatt
visade sig, den s.k. samordningstiden. Från arbetsskadeförsäkringen utgavs
efter samordningstidens slut ersättning för sjukvårdskostnader inklusive

och andra till skadan hänförliga kostnader liksom arbetsskadesjukpen-resor
ning.

Sedan den juli1 1993 gäller tillrätten arbetsskadesjukpenning har slo-att
för den sjukförsäkradär enligtpats lagen 1962:381 allmän försäk-som om
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frånersättninginte längretidpunktfrånVidareAFL.ring sammautges
riket,sjukvårdförkostnader än utomandraförarbetsskadeförsäkringen

hjälpmedel.särskildaochtandvård

stycketandra§i 1790-dagarsregeln

vidframgår,semesterlagen attmeningen manförstastycketandra§17Av
enligtfrånvarosemesterlönegrundandebestämmelsernatillämpningen omav

skallfallinte i någotarbetsskada anseinklusivesjukdomstycket 1första
arbetsskada.frånvaroperiod beroförsta 90 dagarnadefrånvaro enav

ochenligt LAFsamordningstidendetefterkvarstå attkomregelDenna att
tillutökatssjukdomgrundfrånvarosemesterlönegrundande avförtiden

180 dagar.
tillhänförassjukdomenmåste90 dagarna an-förstadeutgångenEfter av

sjukdom.arbetsskada ellertingen annan
medförkonstruktionsindeneftersomkritiseratsharBestämmelsen genom

falletenskildai detpåberoendeolikablirsemesterförmânerna stora, omatt
först.inträffarsjukdomellerarbetsskada annan

veck-betänkande Femsemesterkommittésårsi 1974beskrevsProblemet
följande.enligt1011975:88SOU s.semesterors

isjukdomgrundpåfrån arbetetfrånvarandevarit avarbetstagareHar en
följdtillmånadernafyrasistaår, avsju månaderexempelvis ett varavav

kvalifikations-frånvarotidensig helatillgodoräknafår hanyrkesskada, som
tidlånglikaunderfrånvarandeärdäremotarbetstagaretid. En somannan

yrkes-berormånadernaförstafyradefrånvaronskillnadenmed den att
de fyrasigtillgodoräknafår endastsjukdomvanligåterstodenochskada

månaderna.första
dåsemesterlagartidigareisåledes ävenfanns avproblem men varDetta

endastsjukdomvanligvidprivilegierade tidendeneftersombetydelsestörre
19741960 årssåvälutförligtbehandladesProblemet somdagar.90 avvar

semesterkommittéer.års
betänkandet Omiuttalade semestersemesterkommitté1986 års

följande.del bl.a.f. i denna3571988:54SOU s.
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samordningen sjukförsäk-till mellanegentliga orsaken problemet ärDen
föreliggerarbetsskadelagstiftningen. Prövning arbetsskadaringen och omav

90-dagarsregeln i semesterlagenböra ske först efter 90 dagar. Omanses
föreligger, måstemedföra, fråga arbetsskadakan dettaupphävs att om

särskilt i semesterärendet.prövas
90-dagarsregeln måste be-i likhet med tidigare utredningarVi attanser

vid sjukdomsemesterlönegrundande fránvarotidenhållas. Eftersom den
beskrivnatill dagar 1977 års semesterlag har deförlängdes 180 genom

minskad betydelse. Fallen torde ovanliga.olägenheterna fått avsevärt vara

översiktuppställningen sida schematisk frânlämnasI nästa en om
föreligger fastställas enligttidpunkt frågan arbetsskada måstevilken om

frånvaro i § första stycketsemesterlönegrundande 17regeln om
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l arbetsskadefallen rörande arbetstagare inte försäkradeär enligtsom
AFL, får arbetsgivaren fortsättningsvis vägledning bedömningen i arbets-av
skadeärendet. Om den s.k. 90-dagarsregeln avskaffas förskjuts tidpunkten
vid vilken arbetsgivaren måste ställning i semesterärendet tillta arbets-om
skada föreligger till 180 dagar efter skadetillfället.

Den s.k. 90-dagarsregeln har förlorat sin funktion. På grund härav och då
arbetsskadefallen enligt förslaget skall likställas med övrig sjukdom föreslår

regeln avskaffas.att nu

Särskilt problem vid längre halvtidsfrånvaroom

Vid tolkning kvalifikationsgränsen 180 dagar vid halv sjukskrivning skallav
dag då arbetstagare delvis varit frånvarande grund halv sjukskrivningav
räknas dag AD 1983 149.som en nr

Bestämmelsen har kritiserats eftersom semesterlönen kan bli olika stor
beroende på hur sjukskrivningen förlagd.är För den halvt sjukskri-ärsom

och arbetar dag räknas endast dagven frânvarodag,varannan varannan som
vilket innebär klara semesterfördelar jämfört med den arbetar halvtidsom
varje dag.

1986 års semesterkommitté ansåg bestämmelserna i semesterlagenatt inte
borde innebära olika semesterförmäner beroendestora vilket mönster

sjukskrivning it.ex. rehabiliteringssyfte följer. Kommitténen övervägde
därför tillägg i 17 § med innebördett två dagar med halv sjukskrivningatt
räknas dag vid tillämpning första stycket förstasom en punkten. Kom-av
mittén påpekade 180-dagarsregeln skall tillämpasatt kalendariskt, varför

bordeberäkningen knytas till graden sjukskrivning inteoch till i vilkenav
sjukpenningutsträckning uppbärs SOU 1988:54 347 f.. Förslaget hars.

inteännu lett tilllagstiftning.
Frågan halvtidsfrånvaro är sådan inteom böra föreslå för-att anser oss

ändringar Problemet bör lösas i sammanhang.nu. annat
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arbetsskadaochsjukdomförreglerEnhetliga

förmånligaden1980-taletbörjan attii riksdagenframställdes omKrav av
Vid riksmötetbort.skulle1stycket§ första tasi 17arbetsskadaförregeln

f.12198283:38SoUSocialutskottetåterkommit. s.kravdettahar199394
medföraskulleregelnaktuelladenborttagandebl.a.påpekat etthar att av

tillarbetsgivarnafrånflyttas överskullesemesterlönenförkostnadenatt
trygghetsförsäkringen.

månvissoch iförsäkringenallmänna ar-denförsäkringsskyddDet som
förmåneranställdaflertaletförkompletteras avbetsskadeförsäkringen ger

kommit överensorganisationer omarbetstagarnasocharbetsgivarnassom
TFA.arbetsskadavidtrygghetsförsäkringkollektivavtal, t.ex.genom

skalli arbetetpersonskadadrabbatsdenTFAmed ärSyftet avatt som
anspråksådanaförskadeståndsrättens somenligtersättningfå normerkunna

arbetsgi-visabehövaarbetsskadeförsäkringen attattutaninte ersätts genom
skadeståndsskyldig. Störstvårdslöshet ärnågoneller genomannanvaren

värk,ochsvedafördvs.skada,ideellförersättningTFA:sharbetydelse
i övrigt.olägenheterförochlyte samtmen

sjukförsäkringen,ocharbetsskade-samordningenredovisadeDen avovan
medförakommaarbetsskadesjukpenning, kan atttillslopandet rättendvs. av

semesterlönegrundandetillprövning rättenmedsambandiförstdet avatt
skillnadpraktiken görainödvändigtblirsemesterlagen attenligtfrånvaro
i frågabetydakommakanVad dettaarbetsskada. attochsjukdommellan

Attbedöma.svårttvister ärochadministrativt arbete attärenden,antalom
docknegligerasinte bördessaocheffektervissa synesfårförändringen att

stå klart.
semesterlönegrun-gällervadsjukdomövrigmedlikställsarbetsskadaOm

försäk-avtalsbundnadebetydelse förfåvidaredettakanfrånvarodande
effekternaberäknatsärskiltVi inteharkostnader.ökadei formringarna av

vi inteproblemetgenomgångsådanfordraskulle somdetta. Detta avenav
utredningsuppdrag.för dettainomutföratillfällehafthar att ramen

semesterlönehänse-isjukdomövrigarbetsskada medlikställakunnaAtt
sådanarbetsgivarna. Enförfördelaradministrativaklaraende synes, ge

arbetstagar-enskildaför deeffektermåttligarelativtskulle innebäraändring
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Effekterna för berörda domstolsorganisationer, främst Arbetsdomstolen,na.
skulle troligen också bli positiva, även det är svårt säkert be-attom mera
döma dessa. Sammantaget talar detta starkt för sådan ändring.en

Som följd samordningen sjuk- och arbetsskadeförsäkringen och ien av av
syfte åstadkomma enhetliga regler föreslåratt särregleringenmer attnu
för arbetsskada i 17 § första stycket 1 avskaffas. Den där stadgade 180-
dagarsgränsen kommer således även gälla arbetsskadefallen. Vi inteatt anser

förslaget strider sig ILO-konventionenatt 121nr förmånermotvare om
vid yrkesskada eller lLO-konventionerna nr 132 och 146mot semester.om
Ingen dessa konventioner innehåller såvitt vi har kunnat finna föreskrifterav

hindrar sjukdom beror på arbetsskada betraktasattsom som som annan
sjukdom i detta sammanhang avsnittse 7.1. Vi bedömer förtjänsternaatt

förslaget såär de uppväger eventuella nackdelar.stora Viav att dockär
medvetna denna fråga i fortsatt beredning kan visaatt sig fordraom en
ytterligare överväganden. Ett sammanhang där detta möjligen skulle kunna
ske är, TCO påpekat, i Beredningen för ordning för sjuk- ochsom en ny
arbetsskadeförsäkringarna.

Allmänt tvåårs regelnom

Tvåårsregeln avsnitt 2.7 gällde även enligt 1963 års semesterlag.se- -
1974 års semesterkommitté anförde obegränsad tjänarätt inatt atten semes-
terlön vid sjukdom och semesterlönegrundande frånvaro i viss månannan
stred grundtanken bakommot Arbetstagarnas behov kopplasemestern. attav

från arbetet och förvandlastunnas semesterrättenav ut och tillmer mer en
löneförstärkning. Kommittén föreslog därför tvåårsregelnren skulleatt

införas iäven 1977 års semesterlag och all semesterlönegrundandeavse
frånvaro. Det bör härvid observeras tvåårsregeln skulle bli den endaatt
begränsningen enligt kommittéförslaget. Den särskilda begränsningen till
180 dagar år i 17 § första stycket infördes först i propositionen.per Samti-
digt behölls tvåårsregeln fick då uttrycklig begränsning tillmen en att avse
frånvaro på grund sjukdom eller arbetsskada. Möjligen berodde detta påav
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inteledigheterövrigaför antogstvå åränunderfrånvarooavbruten meratt
vanlig.bli

på såutvidgaskundetvåårsregelnansågsemesterkommitté att1986 års
vikti-studier. Deanledningmedfrånvaroskulleden även avsätt att avse

semesterkommitté anfört1974 årsdesammahärförskälen somgaste var
ocharbetet semester-från attkoppla uttunnasbehovetnämligen attatt av

ansåg vidareManvid frånvaro.löneförstärkningtillförvandlasrätten renen
skullestudieranledningmedfrånvarorimligt vara merintedet avattatt var

1988:54SOUsjukdomgrundpåfrånvaroexempelvisprivilegierad än av
kommentarerlämnadesremissbehandlades utan avFörslaget360. mens.

remissinstanserna.
två år ärprincip. GränsennågonföruttryckinteTvåårsregeln omger

föreslåfunnit skälinteViskälighetsbedömning. har att vararesultatet enav
övri-omfattatill ävendenbyggatvåårsregeln eller attavskaffa utsig attatt

frånvaroorsaker.ga

tvåårsfristenundersjukfrånvaroiavbrottSärskilt om

in-två helaeftersjukfrånvarooavbrutensåledesinnebärTvåårsregeln att
dåuppkommerFrågansemesterlön.till ettgrundarinte rätt omtjånandeår

utgångspunktlängd förvissskall atti sjukfrånvaronavbrott en nyavvara
till semesterlagen.Enligt förarbetenaskall bestämmas.beräkningen av-för

dag.enstakanågontill arbetetåtergårarbetstagarentvåårsfristenbryts om
tvingas avbrytaiåtergår arbetevarit sjuk,arbetstagare,Om mensomen

tvåårsfristensåledesdagen harförstaredansjukdompå grundarbetet av
dettaansågsemesterkommittéårs19861975:90 s.176. attbrutits SOU

361.1988:54fortsättningsvis SOUborde gälla även s.
gÅrsarbetstid SOUocharbetstidNy lag semesterbetänkandetI om-

från-semesterlönegrundandelängden denfråganbehandlas1992:27 avom
utredningen föreslå änd-skulledirektivenEnligtrehabilitering.vidvaron

fördelning mellanrättvisåstadkommai syfteinte endastringar att meren
enskildhindraskulleändringockså attarbetsgivareolika enutan somen

Utredning-rehabilitering.samband medhårt iorimligtarbetsgivare drabbas
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har föreslagit tvåârsfristen skall avbrytas förstatten arbetstagaren harom
arbetat än 14 dagar i följd SOU 1992:27, 256 och 286.mer en s.

Betänkandet har remissbehandlats. Socialstyrelsen, Televerket, Sjöfartsver-
ket, SAV, Riksskatteverket, SAF, Landstingsförbundet, Kommunförbundet,
FR, Tidningarnas Arbetsgivareförening och Sveriges Industriförbund är
positiva till denna begränsning i rätten till semesterlönegrundande frånvaro.
Sjöfartsverket vill längre än utredningen och låta tvåårsfristen fortsätta att
löpa till dess arbetstagaren varit tillbaka i arbete i fyra veckor. Enligt SAV
bör arbetstagaren i fall ha arbetat minst 180 dagar innanvart tvåârs-en ny
frist börjar löpa. SAV det inte rimligt med dubbelbetalninganser vara av
sjuklön eller sjukpenning och semesterlön vid långtidssjukdom. SAF och FR

inte heller förslaget går tillräckligt långtattanser och gällandeattmenar nu
regler i 17 § semesterlagen helt bör revideras.

Vi ansluter till förslaget påbörjad tvåårsfristatt avbryts förstoss en om
avbrottet längreär än 14 dagar i följd.en

Frågan överkompensation semesterlön vid sjukskrivningom av

I underlaget för sjukpenninggrundande inkomst ingår även semesterlön.
Detta kan i vissa fall innebära arbetstagare bliratt överkompenserad viden
sjukdom. Genom semesterersättning ingåratt i underlaget för beräkningen

sjukpenninggrundande inkomst uppstårav viss överkompensation.en
1993 års sjukförsäkringsreform med införande karensdag och sänktaav

ersättningsnivåer har medfört problemet vad gälleratt överkompensations-
frågan blivit mindre uttalat. Fråga är saken fortsättningsvis skall behand-om
las inom sjukförsäkringen eller i semesterlagen. Vi den bör prövasattanser
i sammanhang inomannat än för vårt utredningsuppdrag.ramen

8.5.3 Frånvaro på grund vård barnav av m.m.

Lagstiftaren har i fråga frånvaro grund vård barnom gränsensattav av
för semesterlönegrundande frånvaro till 120 dagar. Gränsen är uttryckett
för intresseavvägning. Vi dennaen punkt förhindrade inomanser oss att
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i sak.förändringaringripandeföreslåutredningsuppdragvårtförramen
eventuellmedsambandibehandlasi stället enmeningenligt vårbörFrågan

föräldraförsäkringen.framtida översyn av

smittbärareförLedighet8.5.4

samhälle-starkasåregel rördennabakomliggerytterstDe argument som
finnsintedetarbetefrånsig attavhållersmittbärareliga intressen att --
medenlighetifrånvaropåtvingadvidsemesterlöndessaförvägraskäl att

kvarstå.såledesbörDennabestämmelse.nuvarande
iändringmotiveratänkaslikväl kan enochförenklingsskäl annatDe som

ordning.särskildiutredafrågablibehov attvidfårbestämmelsedenna en

utbildninggrundpåFrånvaro8.5.5 av

Vårt förslag
längreintesñ, skallinklusiveutbildning, varaberorFrånvaro som

semesterlönegrundande.

utbildningdet,behovhar somalla enSamhället avgaranterar somvuxna
finnssåledesintressestarkagrundskolan. Detnioâriga somdenmotsvarande

försigoch föritalar attutbildningerhålla dennaskallmedborgarnaatt
frånFrånvarosemesterlönegrundande.skulleocksåför dennaledighet vara

semesterlönegrun-reglergällandeenligtstudier ärgrundpåarbetet nuav
vuxenstudiebi-korttidsstudiestöd,studiestödvissamånidendande typer av
studierna. Detförutgårstudiestödslagenenligtutbildningsarvodeellerdrag

arbets-förproblemföreliggerdetframhållitsarbetsgivarhåll attfrånhar
arbetstagarenstudiestödsformvilkenenligtreda påhålla somgivarna att

studier.sinaförersättninguppbäreventuellt
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Våra överväganden

Vuxenstudier i dagär normalt upplagda terminsvis på studi-sättsamma som
i ungdomsskolan. Studiestöd utgår endast för den tid elevener studerarsom

och under högst tio månader år. Under de studiefria loven uppbär denper
vuxenstuderande således inte någon ersättning hänvisadär till för-utan att
sörja sig pâ sätt.annat

Det får berättigat krav, denävenett studerarnumera anses attvara som
får möjlighet till vila och rekreation under sin studietid, för pâatt ett me-
ningsfullt kunnasätt genomföra sina studier. Att avskaffa regeln om semes-
terlönegrundande frånvaro för studier kan därför betänkligt.synas vara

Att utbildning till viss del är semesterlönegrundande innebär å andra sidan
dels viss ekonomisk börda, dels administrativ börda för arbetsgivar-en en

särskilt de mindre företagen bl.a. dessa måste hållana redaattgenom- -
vilken studiestöd utgår för dentyp anställdes studier. Detav ärsom

vidare tämligen liten andel studerande har denna rättighet.en Utanförsom
denna står dels studerande inom ungdomsskolan och högskolorna,grupp
dels vuxenstuderande inte erhåller de i lagen angivna bidragen.som

Mot bakgrund det anförda vi det inte föreligger några bety-attav anser
dande hinder inskränka tillrätten semesterlönegrundandemot att ledighet för
utbildning. Förenklings- och kostnadsskäl talar övervägande för avskaffaatt

tillrätten semesterlönegrundande frånvaro för studier. Detta ligger vidare
väl i linje med synsättet det för studieledighet skall krävasatt iän dagmera
även arbetstagarna.av

Studier enligt FML, för vilka arbetstagaren uppbär lön, kommer genom
sin konstruktion dock, det bör understrykas, inte omfattas denatt av nu
föreslagna inskränkningen.

Genom vi i värt förslag tillatt studieledighetslag inarbetat tillrättenny
ledighet för sfi-utbildning kommer denäven särskilda semesterlö-typen av
negrundande frånvaro bort se avsnitt 8.5.7.att tas

Sverige har ratificerat ILO-konvention nr 140 betald ledighet fören om
studier. Enligt denna åtar sig medlemsstaterna stegvis främja beviljandetatt

betald studieledighet för utbildning. Se vidareav avsnitt 7.1.
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förfrånvarovidsemesterlöntillinskränka rättenföreslaget sättpåAtt
viförekommer,detstudieledighetssituationer där anserfåi de nustudier,

konventionen.stridainte mot

värnpliktpå grundFrånvaro8.5.6 m.m.av

semesterlönegrun-bestämmelseenligt dennafrånvaro ärdagars60Högst
regelnuvarandebehållaförskälsocialastarka attföreliggerdande. Här

ändring.någondärför inteföreslårViden är.såsom

sfi-studierpå grundFrånvaro8.5.7 av

skallsfi-ledighetslagenföreslagithar8.5.5,avsnitt attunderSom nämnts
kom-sfi inteförledighetmedförvilketstudieledighetslagen, attiinarbetas

intressettalarordning ävendennaFörsemesterlönegrundande.att varamer
Härigenomfå arbete.invandrareför gynnasunderlättapraktiken attiattav

arbetsmarknaden.påolikamellanlikställdhetenockså grupper

närståendevårdpå grundFrånvaro8.5.8 av

närståendevârdsla-iändringengenomfördanyligendenanledningMed av
första17 §ändrades ävenjuni 1993,kraft den 1iträddevilkengen,

semesterlagen.8stycket
bestämmelsernatilltilläggÄndringarna innebärnärstâendevårdslagen etti

innehåller när-Tilläggetnärståendevârd. attledighet förochersättningom
hiv-smit-vid vård240 dagarhögstförskall kunnaståendepenning avutges

deninomblodprodukteranvändningsmittatstade avgenomsompersoner,
sjukvården.ochhälso-svenska

år i45 dagarÄndringen ledigheter överinnebärsemesterlagen peri att
semesterlönegrundande prop.skallintenärståendevärdmedsamband vara

f..29199293:178 s.
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I 199394 års budgetproposition prop. l99394:10O Bilaga 6 föreslås en
utbyggnad tiden för tillrätt ersättning och därmedav ledighetäven till 60
dagar.

Fråga är skall föreslå ytterligare förändringarnu om i denna del.
Starka sociala skäl talar för även denna frånvaroatt skalltyp grundaav

Årätt till semesterlön. andra sidan frågan,är arbetsgivaren skall drabbasom
merkostnader för denne råkarav haatt anställd närstående svårtären vars

sjuk, givetvis berättigad ställas. En begränsningatt den semesterlöne-av
grundande frånvarotiden har införts just för minska risken förnu att att
utvidgningen rätten till närståendevård i vissa fallav skall öka belastningen
på den enskilde arbetsgivaren.

8.6 Konsekvenser våra förslagav m.m.

8.6.1 Fortsatt kontinuerlig uppföljning ledighetslagarnaav

Vårt förslag
Arbetsmarknadsdepartementet bör ha uppgiften följa och utvärderaatt
ledighetslagarna.

Som framgått i det föregående genomfördes i början 1980-talet treav ut-
redningar syfte belysa ledighetsreglernaattvars var olika perspektiv.ur
Utredningarna ledde dock inte till ändrad lagstiftning. Flera motioner i
riksdagen har därefter behandlat ledigheten olika perspektiv. Ledighetsla-ur

har emellertid inte följtsgarna alltsedan 1981 års undersökning.upp
Bristen pâ relevant statistik uppmärksammades redan år 1981 i RRV:s ut-

redning. Vi har i denna utredning också kunnat konstatera beslutsun-att
derlaget är och har låtit utföramagert särskild tilläggsundersökning tillen
ordinarie AKU. Denna undersökning har erfarenhetergett bör tassom
tillvara.

För kontinuerlig uppföljning ledighetslagarnaen finns det behovav attav
fortlöpande fram utförligta statistik över olika ledighetsuttag.mer En fortlö-
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eventuellt kunnaskulleledighetstatistik överutförligframställningpande av
uppgift förbördetVi bedömerAKU.för att eninom varautvecklas ramen

iarbetslivsfrågor,försitt attmedArbetsmarknadsdepartementet, ansvar
fådärmedochledighetslagarnautvecklingenföljakontinuerligtframtiden av

effekter.lagstiftningensbedömningenförunderlagviktigttilltillgång avett

lagförslagvåraEffekter8.6.2 av

företags-huvudsakitillupphov ärförslageneffekterpositivaDe gersom
bli be-bedömasdockkanförslageneffekternatotalaekonomiska. De av

blireffekternapositivadeuteslutasinteemellertid attkanDetgränsade.
fallet.enskildai detstora

förs i be-samhällsekonomiskadettagit del somresonemangVi har av
resultatper-ochmål-EtttotalförsvaretförverksamhetFrivilligtänkandet -

imedverkanfrivilligUtredningenf.1261992:132,SOUspektiv omavs.
möjligaberäknamodellutifrån dennaocksåVi har prövattotalförsvaret. att

dettill ärkommit fram ytterstemellertid attVi harförslag.våraeffekter av
vi i detvarförkvantifieramöjligaärdra slutsatser attvanskligt att som

kvalitativahuvudsak föriföljande resonemang.

Studieledighetslagen

möjlig-företagensförbättrakunnastudieledighetslagenföreslagnaDen synes
studieledig.skallpersonalåtgärder närnödvändigaförutse varaheter att

vilketframförhållning,ökadtillmöjlighetföretagenförslagetGenom ges
studieledighet.vidverksamhetenochplaneradet lättarebör göra att anpassa

tidsmässigvissledighettillrättarbetstagarensbegränsarförslagDe som
in-studiernasbegränsningkvalifikationstid ochförlängdbegränsning, av

kostnaderadministrativatill lägre samtmån ledai någonriktning torde
arbets-tidsbegränsaproduktionsstörningar. Genomför attkostnaderlägre
iproblemarbetsgivarenstvâ år, börutbildning till högstlivsanknuten sam-

motverkas.utbildningar kunnalångaefteråtergângmed arbetstagarensband
framstårfalli mångastudieledighetenobegränsadetidsmässigtdenAtt
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problem, framkommer bl.a.ett i fallstudieundersökningen.som Förslaget att
utöka kvalifikationstiden för studieledighet från till tolv månaderssex an-
ställning bör kunna leda till minskad personaladministration och mindre
störningar i företagens verksamhet.

Arbetstagarens till ledighetrått föreslås bli begränsad till grundläggande
skolutbildning högst gymnasiekompetens, utbildningsom ger syftar tillsom
kompetens i arbetslivet och facklig utbildning. Denna förändring understry-
ker betydelsen arbetstagarens kompetensutveckling i arbetslivet.av vissaI
fall bör det kunna leda till högre krav ställs på individenatt förklaraatt
syftet med sin utbildning.

I den föreslagna studieledighetslagen arbetstagaren samrådauppmanas att
med arbetsgivaren ledighetens förläggning. En utgångspunktom är att ar-
betstagaren bör ökat vidta konfliktett med arbetsgivaren. Attansvar även
arbetstagaren i vissa fall kan bli skadeståndsskyldig understryker vikten av

både arbetsgivareatt och arbetstagare finner praktiska lösningar till-som
godoser verksamhetens krav. Detta kan leda till färre tvister.

Sfi-ledighetslagen föreslås upphöra gälla enskild lag.att Rätten tillsom
sfi-ledighet föreslås i stället bli reglerad i studieledighetslagen. Denna sam-
ordning bör underlätta tillämpningen lagstiftningen.av

Sammantaget bör våra förslag leda till vissa företagsekonomiska effekter.
Dessa bör i sin positiva samhällsekonomiskatur effekterge även deom
förmodligen blir små. En positiv effekt kan företagen får förbättradeattvara
förutsättningar öka produktiviteten,att vilket leder till ökad tillväxt. En

positiv samhällsekonomisk effektannan är den föreslagna samrâdsskyl-att
digheten mellan arbetsgivare och arbetstagare ledighetens förläggningom
kan leda till färre tvister.antas

En negativ effekt skulle kunna uppstå den föreslagnasom studieledig-av
hetslagen dockär arbetstagarens möjligheteratt studera kan kommaatt att
fördröjas eller begränsas. Detta kan i sin leda till den enskildetur i vissaatt
fall helt avstår från studera. Deatt eventuella samhällsekonomiska effekterna

detta bedöms emellertid bli begränsade.av
Förslaget till studieledighetslag är könsneutralt. Detny torde därför inte

upphov till några jämställdhetspolitiskage effekter. Våra förslag bör inte
heller leda till några särskilda regionalpolitiska effekter.



1994:41SOUövervägandenAllmänna222

Föräldraledighetslagen

lag. Dennuvarandeföreslås ersättaomarbetad lagteknisktspråkligt ochEn
förenk-obetydligainte helttilltorde ledaföräldraledighetslagenomarbetade

arbetstagaren.arbetsgivaren ochbådeförtill fördelvilket ärlingseffekter,
tillämpa. Dettaoch lättareförståblir enklare attlagenföreslagnaDen att

personaladministration.minskadtillockså ledabör
för-i sak. EttÖverlag förändringarnågra störreförslageninteinnebär par

mammaledig-s.k.lagförslaget. Deni deturskiljasdockändringar kan nya
sjuförlossning tillefterveckorochföreveckorfrånutökasheten sexsex

förslagetförslagförlossning. Dettaefter samtsju veckorföre och omveckor
till Detanpassning EU.innebäramningvidomplaceringsrätt un-enm.m.

barnstill ocharbetslivetihänsynstagandeviktenderstryker morsettav
Ändringarna förändringar vadnågratill störreinte ledadocktordehälsa. av

i dag.praktiken gällerisom

frånvaroSemesterlönegrundande

Denförändringar.innebärsemesterlagenändring i 17 §tillFörslaget tre
jämställsarbetsskadaberorfrånvaroinnebärförändringenförsta att som

i 180semesterlönegrundandeblirochsjukdomgrundfrånvaromed av
ställ-semesterärendetredan iintesåledesArbetsgivaren behöver tadagar.

inte. För-arbetsskada ellerbedömassjukfrånvaro skallning till somom en
semesterlö-fördirekta kostnaderarbetsgivarenstillledaslaget kan attantas
minskar.personaladministrationenminskar ochfrånvaronegrundande att

på grundfrånvarosemesterlönegrundandeförändringen ärandraDen att
dagarsskall krävas 14inskränks. Detinklusive arbetsskadasjukdomav

intjänande år förtvâ helasjukdomsperiodefter atti arbetenärvaro enomen
direktaminska företagensbörja Förslagetskall löpa.tvåårsperiod antasny

inklusive arbets-grund sjukdommed frånvaroi sambandkostnader av
skada.

inklusive sfi-ledighetenstudieledighetenförändringentredje ärDen att
vissa förenk-medförFörändringensemesterlönegrundande.upphör att vara

kostnader förföretagensminskaDet kommer ävenlingseffekter. att semes-
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terlönegrundande frånvaro. Enligt gällande regler emellertidär studieledig-
heten semesterlönegrundande endast i undantagsfall.

För den enskilde arbetstagaren kan förslagen i vissa fall medföra negativa
ekonomiska effekter. Dessa har dock inte bedömts bli särskilt vilketstora,
även gäller i de individuella fall där verkningarna förslagen skulle kunnaav
gå längst.
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9 Specialmotivering
9.1 Förslaget till studieledighetslag

Rätten till ledighet

Under denna rubrik finns två paragrafer reglerar tillrätten ledighet försom
studier. I 1 § vilka studier berättigartyper arbetstagare tillanges av som en
ledighet enligt lagen och hur lång tid arbetstagaren får ledig. Bestäm-vara
melsen i 2 § det kvalitikationskrav i fråga anställningstidanger om som
föreslås gälla för till studieledigheträtt och hur anställningstiden skall beräk-
nas.

1 § En arbetstagare har tillrätt ledighet enligt denna lag för delta iatt
skolutbildning högst gymnasiekonzpetens,som ger
utbildning syftar till kompetens i arbetslivet, ellersom
facklig utbildning.

En arbetstagare får ledig under sammanhängande tid högst tvåvara en av
år. Den begränsningen gäller dock inte i fråga skolutbildning enligtom
första stycket

I paragrafen lagens tillämpningsområde, dvs. vilkaanges utbild-typer av
ningar berättigar arbetstagare ledig för studier.som att Som framgåren vara

den allmänna motiveringen har tillämpningsområdetav för den föreslagna
lagen begränsats och preciserats i förhållande till den gällande studieledig-
hetslagen. Paragrafen tvingandeär jfr 3 §.

Lagen gäller för arbetstagare i såväl allmän enskild tjänst. Detta sägssom
inte uttryckligen i paragrafen följer lagen gälla för arbets-attmen av anges
tagare någon särskildutan begränsningatt Liksom enligt gällandeanges.
rätt lagenär vidare tillämplig vilken anställningsformoavsett har valtssom
för anställningsförhållandet. Lagen gäller således inte bara för tillsvidarean-
ställda också för olikautan visstidsanställningar.typer Som framgårav av
2 § gäller dock regel kvalifikationstid på tolv månader försom tillrättenen
ledighet.
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utbildningarvilkapunkter somunderstycke treförstaparagrafens angesI
lagen.enligtledighettillgrundar rätt

ideltaförledighettill atträttarbetstagareharpunktenförstaEnligt en
skolutbildningsådanTillgymnasiekompetens.högstskolutbildning gersom
Grundläggan-gymnasienivå.grundskole-såvälstudier somalltsåhänförs

vidochkomvuxinomvuxenutbildninggymnasialochvuxenutbildningde
utbild-ocksågörutbildning. Deti sådaninbegripsförskolor vuxnastatens
liksomgymnasienivåellergrundskole-påliggerfolkhögskolorvidning som

Även särskildaden ut-skolor.friståendevidutbildningmotsvarande t.ex.
13 kap.enligtsfiinvandrareförsvenskundervisningbildningstypen

högstskolutbildningi begreppet gersominnefattas1985:1100skollagen
gymnasiekompetens.

utbildningenbartpunkten somförstasågjorts avserharavgränsning attEn
blirutbildningsådanharredandenFörgymnasiekompetens. somhögstger

kom-ledigt förfåvill atthonellerhantillämplig,punktenandrastället omi
gymnasienivå.påutbildningsinplettera

ellerfullständigmedavgångsbetygvi ettgymnasiekompetensMed avser
underärgymnasieskola, av-i denlinje nufrån somstudiekursutökad en

fullständigt ellernationelltfrånslutbetyg programettellerveckling, ett
underärgymnasieskolan,reformerade som nudenfrånprogramutökat

utbild-motsvarandefrånslutbetygrespektiveavgångsbetygellerinförande,
förskolorvideller vuxna.i komvux statensning

tillsyftarutbildningenpunktenandraenligtföreligger omledighettillRätt
utbildningarallagäller somrätt typerarbetslivet. Denna avikompetens

arbetslivet.iutvecklasmöjligheter attarbetstagarensförbättratillsyftar att
studier vidhögreallmännayrkesinriktadedirektsåväl mersomkanDet avse

tillgymnasienivå. Rättenpåkompletteringarochhögskolaelleruniversitet
utbildningar, ävensammanhängandevid längrebaraintegällerledighet

arbetstagarenshöjasyftet ärledighet atttillberättigarenstaka kurser om
arbetslivet.ikompetens

arbetstagarenutbildningden avsersigtänka somfall kan attvissaI man
villsjukvårdsbiträde ut-t.ex.Ettarbetsplatsanknuten. somgenomgå äratt
utbild-genomgå denförledig atthar rättsjuksköterskatill attsigbilda vara

arbetsplatsan-utbildningen ärnödvändigtemellertid inte attärDetningen.
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Ävenknuten. utbildning leder till yrke detän arbetstagarenettsom annat
innehar eller finns arbetsplatsen omfattassom representerat reglerna.av
En bussförare vill utbilda sig till läkare har således enligtsom den föreslagna
lagen i princip fårätt ledigt för påbörja sådanatt utbildning.att

En betydelsefull omständighet vid bedömningen tillrätt ledighetav om
föreligger enligt bestämmelsen i denna punkt är syftet med den begärda
ledigheten. En sekreterare på grund företagetst.ex. omfattandesom av
internationella kontakter önskar genomgå kurs i franska har enligt för-en
slaget tillrätt ledighet. Om sekreteraren däremot vill utbilda sig i franska av
andra skäl vadän arbetslivets förhållanden motiverar, för kunnat.ex. att resa
utomlands på finns inte någonsemestern, motsvarande enligträtt denna
punkt; sådan utbildning kan inte syfta till kompetensen i arbetslivetanses
eftersom sekreteraren vill den privata skäl anknytning till arbets-utanav
platsen eller yrkesverksamhet. Det ankommer arbetstagarenannan föratt
arbetsgivaren redovisa vad avsiktenår med utbildningen och på vilketsom
sätt den kommer förbättra arbetstagarensatt möjligheter i arbetslivet. Enligt
4 § i lagförslaget skall arbetstagaren samråda med arbetsgivaren ledig-om
heten, och det naturligtär frågor detta slagatt i det sammanhang-tasav upp
et.

Enligt tredje punkten föreligger rätt till ledighet för utbildningen som
facklig verksamhet.avser

Facklig utbildning avseende fackligaär förtroendemänpersoner som om-
fattas reglerna i lagen 1974:358 fackligav förtroendemans ställningom
arbetsplatsen FML. Vid sidan dessa regler i studieledighetslagenav ges
möjlighet till facklig utbildning föräven arbetstagare inte fackligaärsom
förtroendemän skall genomgå utbildning förmen kunnasom medverka iatt
den fackliga verksamheten. Lagförslaget innebär inte någon ändring i sak av
gällande irätt det hänseendet.

Av andra stycket framgår tillrätten ledighet endastatt gäller under en
sammanhängande tid två år. En arbetstagare har förav avsiktsom att ge-
nomgå längre utbildning får alltså räknaen med hans anställning hosatt
arbetsgivaren kan komma upphöra efter tvåatt år. Skälen till sådanatt en
tidsgräns har föreslagits har utvecklats i allmänmotiveringen avsnitt 8.2.2.
I bestämmelsen har gjorts undantag för skolutbildning enligt första stycket
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tidlängre änunderpågåalltsåledighetenutbildning kansådanfrågaI om
två år.

underarbetstagare t.ex.för atti vägenhinderinteläggerBestämmelsen en
tvâ årunderstigersigför menkursergenomgå olikatioårsperiod varsomen

begräns-följerDettatvå år. attöverstigerutbildningstiden avtotaladär den
tvåhögstledighetsammanhängandei avfrågagällerendastningsregeln om

år.
ledighetsperiodenbegärdaskall denmeningentredje§framgår 4Som av

arbetsgi-ocharbetstagarenintehelhet,i dessutbildningensökta omdenavse
skyldigprincipalltså i attärArbetstagarenöverenskommer annat.omvaren

pågå.avseddutbildningen är attsöktatid dendenhelaförledigtbegära
mednämnts,arbetstagaren,utbildning kan nysssomlängredetGäller en

omständighetentvå år. Den attunder högstledigkrävalagenstöd att varaav
innebäri arbeteåtergårtillfälligtferieuppehållunderarbetstagaren ettt.ex.

arbetstagarenintesåvidatvåårsperioden,löpandei denskeravbrottinte att
fallet.skallsåöverens attkommerarbetsgivaren varaoch om

giltighetstudieledighetslagenstycketandrai § om1reglernanuvarandeDe
författningelleri lagmeddelatshar annanbestämmelseravvikande somav

visåvittförfattningar harsådanaNågralagförslaget.upptagits iintehar
obehövlig.framstårregelnochutfärdatsintefinna somkunnat

varitharbörjanledighetensvidarbetstagareharledighettill2 § Rätt som
anställ-vissNågonmånaderna.tolvdearbetsgivaren senasteanställd hos

in-försvenskundervisningutbildningenintedockningstid krävs avserom
sfi.vandrare

anställdvarithararbetstagarentiddenmedräknasanställningstidenI som
tillhör. Omarbetsgivarenkoncerninomföretaghos något somannat samma

anszällningstidenimedräknasarbetsgivare,tillövergåttharföretag nyett en
arbetsgivarentidigaredenanställd hosvaritarbetstagaren hartidden som

tillhörde.arbetsgivarendenkoncerninomföretaghoseller somett samma

kvalifikationstids.k.reglerinnehållerförsta stycketiBestämmelserna om
3 §nuvarandeireglernanärmaststudierför ochledighetvid motsvarar

jfr 3 §.tvingandeärBestämmelsernastudieledighetslagen.stycketförsta
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Kvaliñkationstiden för tillrätt ledighet har i förslaget huvudregel ut-som
ökats till tolv månaders anställningstid. I fråga ledighet för sfi-studierom
föreslås dock någon kvalifikationstid inteatt skall gälla. Motiven till de
föreslagna ändringarna har behandlats i avsnitt 8.2.2.

Den nuvarande särregleringen i 3 § andra stycket studieledighetslagen be-
träffande kvalifikationstid avseende ledighet för facklig utbildning har inte
bedömts nödvändig upprätthålla jfr avsnitt 8.2.2.att Den har därför ut-
mönstrats förslaget. Facklig utbildning jämställs alltså i dettaur hänseende
med flertalet andra utbildningar.

Andra stycket i paragrafen med mindre språkligmotsvarar justeringen
nuvarande 3 § tredje stycket studieledighetslagen. Regeln inteär tillämplig i
fråga anställningar det offentliga myndighetsområdet.om

Överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare

Bestämmelserna under denna rubrik innehåller regler i vilken utsträck-om
ning det möjligtär avtala avvikelser frånatt studieledighetslagen.om

3 § Ett avtal innebär arbetstagares rättigheterattsom enligt denna lagen
inskränks ogiltigtär i den delen. Genom kollektivavtal får dock avvikelser
från lagen göras i fråga om

ledighetens förläggning, såvitt 4 och 6 §§,avser-
tolkningsföreträde enligt 9-
Innehåller kollektivavtal reglerett tillrätt ledighet för utbildningom av

slag änannat i 1 gäller bestämmelserna isom anges 4 9 §§ denna-
lag inte föreskrivs i avtalet.om annat

Paragrafen närmastmotsvarar nuvarande 2 § studieledighetslagen.
Av första stycket framgår lagen huvudregelatt tvingandeär såvittsom

gäller arbetstagares rättigheter enligt lagenen kollek-att avstegmen genom
tivavtal får göras i vissa fall. Detta får ske i fråga reglerom som avser
ledighetens förläggning och tolkningsföreträde. I jämförelse med nuvarande
regler innebär förslaget viss inskränkning det avtalsbaraen området.av
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i frågorställningarbetstagarensenskilde somdenstärkavaritharSyftet att
ledighet.tillför rättenvitalahar ansetts

arbets-förförmåntillregleringentvingandedenframhållasbörDet att
föriavtalaförbudinnebär attendastlagen ett enenligträttighetertagarnas

rättigheter-inskränkersättdvs.riktning,oförmånlig ett somarbetstagaren
reglerförmånligareföretagiarbetstagarna ettkollektivavtalEtt som gerna.

ogiltigt.intealltsålagenföljer ärvadän avsom
arbets-centralstudieledighetslageni attreglernagällande enomDe nu

avvikel-medkollektivavtalgodkäntellerslutitskall ha etttagarorganisation
all-i denbehandlatsharför dettaMotivenutmönstrats.harfrån lagenser

8.2.6.avsnittmotiveringen,männa
inteoch kantvingandelagen ärföreslagna§ i deni lBestämmelserna
tillträffas rättkollektivavtalkanDäremotkollektivavtal. omersättas av

iBestämmelseni 1slag änutbildningarförledighet annat angessomav
kollek-sådantOmsituationen.på densikte ettärstycket,andra tarny,som

la-föreslagnai den§§4 9ibestämmelsernagällerträffatstivavtal har -
avtalet.föreskrivs iinte annatomgen,

förläggningLedighetens

förläggning.ledighetensbestämmelserantalfinnsrubrikdennaUnder ett om
arbetsgivaren.medsamrådaskyldighetarbetstagaren attåläggs4 §I en

ledigheten.förläggningenriktlinjer förvissabestämmelseni avVidare anges
begärdskjuta påarbetsgivarens rättbestämmelse attåterfinns§I 5 omen

i dearbetstagarnamellanturordningenreglerari 6 §Bestämmelsenledighet.
3 §framgårSomledigt.samtidigt kaninteflera arbetstagare avfall där ges

dispositiva.6 §§i ochreglerna 4är

förlägg-ledighetensarbetsgivarensamråda medskall§ Arbetstagaren4 om
olägenhet,kan skedetledigheten. Om utanandra frågor röroch ining som

arbets-hosverksamhetenledigheten såläggaförsöka attskall arbetstagaren
ledighetsperiodenbegärdastörning.påtaglig Denfortgåkangivaren utan
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skall den sökta utbildningen i dess helhet,avse inte arbetstagaren ochom
arbetsgivaren kommer överens annat.om

Bestämmelserna i 4 § uttryck för grundläggande tanke i lagstiftning-ger en
nämligen arbetstagaren och arbetsgivarenatten, skall söka nå samförstånd i

frågor ledighet. Enligt första meningen i paragrafenom åläggs arbetstagaren
samrådsskyldighet i förhållande tillen arbetsgivaren i fråga ledighetensom

förläggning och i andra frågor rör ledigheten. Arbetstagaren bör såsom
det kan ske med arbetsgivarensnart frågan ledighetta förupp om att genom-

gå utbildning. Arbetstagaren bör i det sammanhanget redovisa vilken utbild-
ning utbildningennär tänktärsom påbörjasavses, och hur lång tidatt han

ledig. Avsiktenatt är alltsåavser arbetsgivarenvara tidigtatt stadiumett
skall få klart för sig vilka planer arbetstagaren har beträffande sin utbildning
och ledigheten.

På arbetstagaren ställs vidare det kravet denne, det kanatt ske utanom
olägenhet, skall försöka lägga ledigheten så verksamheten hos arbetsgiva-att

kan fortgå påtaglig störning. Det liggerren utan i sakens arbets-natur att en
ledighet itagares många fall kan innebära störningar i verksamheten, särskilt

det gäller mindre företag medom ett endast fåtal anställda. Meningenett är
inte varje sådan störning skall kunnaatt hindra arbetstagaren från få denatt
begärda ledigheten. Endast i sådana fall där störningen påtaglig,är dvs. det
finns omständigheter i det enskilda fallet gör verksamheten hosattsom
arbetsgivaren ledigheten förläggs i enlighet medom arbetstagarens begäran-

kommer utsättas för påfrestningar,att kanstora det krävas arbetstaga-- att
försöker lägga ledighetenren sätt. Somett exempel kanannat nämnas att

arbetsgivaren vid det tillfälle då arbetstagaren begär ledigt har inneliggande
order innebär betydande arbetstidsuttagettsom för de anställda med över-
tidsarbete och arbetstagarens ledighetatt i den situationen skulle komma att
medföra mycket ansträngt lägeett för verksamheten och övriga anställda pâ
arbetsplatsen.

Arbetstagarens skyldighet i sådana situationer försökaatt lägga ledigheten
vid tidpunkt föreligger docken endastannan det kan ske olägenhetom utan
för arbetstagaren. Om arbetstagaren vill ledig fört.ex. tvåveckors-vara en
kurs det finns möjlighet genomgåsom att under termin, börsenare samma
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påtagligfalletangivna atti detskyldigregel nyssarbetstagaren varasom -
utbild-genomgåmedavvakta attverksamheteni attuppkommerstörning -

antagits tilldäremotarbetstagarenHar enterminen.undertillningen senare
först näst-uppkommerkanskeantagningstillfálledärutbildning nästalängre

förföreliggerolägenhetsådanregel attdettermin kan antasföljande som
ledigheten.påskjutaskyldiginte kan atthanarbetstagaren att anses

ledighetsperiodenbegärdaskall denmeningentredjeibestämmelsenEnligt
utbild-tillärarbetstagaren antagenOm enhelhet.i dessutbildningenavse
ledigtsökaintearbetstagarenkanår,fleraunderpågåningslinje avsessom

utbild-helaförledigtsökamåstestudierterminens utanförstaenbartför
tillvägagångssättdetmedtill rätta somkommatillsyftarRegeln attningen.

ledigt förbegärarbetstagareninnebördhålldel attförekommithar aven
iåtergåfååterkommande kräva attsedanförtermin i attendast tageten

8.2.3.avsnittjfrnyårshelgerochvid jul-ochsommaruppehällunderarbete
helheti dessutbildningen utantilldirektintearbetstagare antasfalldeI en
utbildningiolika kursernadetillantagningansöka entillhänvisadär att om

arbets-dockfall börsådanttillämplig. Iintebestämmelsen ettbliretappvis,
han atttidlång sammantagethur avserarbetsgivarenupplysa omtagaren

underledigdockarbetstagarefår en§framgår 1 varaSomstudera. enav
tillsyftarutbildninggällerdetårtvåhögsttid somsammanhängande omav

utbildning.fackligarbetslivet ellerikompetens
kollektivavtal jfrfrångåsparagraf kani dennaBestämmelserna genom

§.3

ledig-på denskjutamånaderunder högstArbetsgivaren har rätt5 § att sex
störningallvarligmedförledighetenbegärt,hararbetstagarehet omsom en

arbetstagarenunderrättaarbetsgivarenskallfallså genastverksamheten. Ii
detta.skälen förochuppskovetarbetstagarorganisationberördoch om

studieledighetslagen,§nuvarande 4Paragrafen, närmast motsvararsom
ledighet.begärdskjuta påarbetsgivarens rättbestämmelser attinnehåller om

studieledighetslagen äriuppskovsbestämmelsergällandefrånskillnadTill
tillknutenenligt förslaget attledighetenskjutaarbetsgivarens rätt att

störningallvarligMedverksamheten.istörningallvarligmedförledigheten
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verksamheten kraftigt kommeratt försvåras tillavses följd ledigheten,att av
arbeten försenast.ex. att oacceptabeltgenom sätt ellerett tillfälligtatt

avbrott måste igöras produktionen. Som exempel kan nämnas arbetsgiva-att
vid det tillfälle då arbetstagaren begär ledigt i färdren är med slutföraatt en
kundbeställning och arbetstagarensstor ledighet riskeraratt försena arbe-att

till skada för arbetsgivaren.tet Arbetsgivarens rätt skjuta på ledighetenatt
gäller dock endast under den tid varunder den allvarliga störningen i verk-
samheten skulle komma pågå ledighetenatt Kan störningentogs ut.om antas
upphöra efter två månader, kan arbetsgivarent.ex. alltså skjuta på ledigheten
endast under den tiden.

Vid bedömningen ledigheten medför allvarlig störning iav verksam-om
heten mäste emellertid även andra omständigheter kunna in.vägas Har ar-
betsgivaren längre tid känt till arbetstagaren haft för avsikten att att genom-

viss utbildning inte vidtagit några åtgärder i syfte skaffamen vikarieatt
under tiden, kan omständigheterna sådana störningen får betraktasattvara

mindre allvarlig. Den begärda ledigheten skall isom sådant fall beviljas. Om
arbetstagaren å andra sidan inte har uppfyllt sin samrådsskyldighet enligt
4 kan i många fall allvarlig störning uppkomma i verksamheten,antas åt-
minstone inledningsvis, redan därigenom arbetsgivaren inte tillräck-att getts
liga möjligheter planera inför ledigheten.att

Bestämmelsen i andra meningen har sin motsvarighet i nuvarande 4 §
andra och tredje styckena studieledighetslagen.

Vissa regler underrättelse, överläggning iom praktiken inte harm.m., som
tillämpats i någon omfattning, har utmönstrats i den lagen i syftenya att
förenkla och skapa bättre överblick i regelsystemet jfr avsnitt 8.2.3.

6 § Om flera arbetstagare inom kollektivavtalsomráde inte kan fåsamma
ledigt samtidigt, skall företräde i första hand lämnas för utbildning i den
ordning i 1 § första stycket. I andra handsom skallanges företräde lämnas
arbetstagare inte har utbildning motsvarande nioårigsom grundskola och,
vid turordningen dem emellan, den har obekväm arbetstid.som

Bestämmelsen har sin motsvarighet i nuvarande 7 § andra stycket studiele-
dighetslagen. Enligt dessa regler vid konkurrens mellan ledigheter före-ges
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allmännai denutvecklatsharSom närmareutbildning.fackligförtråde
tillgodoseddvälutbildningfacklig ärförledighetvimotiveringen attanser

fackligförledighetskälfinnsintedetoch attFMLför geinom attramen
8.2.2.avsnittsärställning senågonstudieledighetslagenenligtutbildning

arbets-mellanföreträdetskalllagenföreslagnai denbestämmelsenEnligt
ordningi denutgångspunktmed angessomhand bestämmasi förstatagarna

arbetstagaresåledesskallledighettillFöreträde somstycket. gesförstai §l
ledig-Degymnasiekompetens.högstskolutbildninggenomgåskall som ger

utbildningförledigheti fråga ärkommadärefter kan somhetsändamål som
utbild-fackligförledighethandi sistaocharbetslivetitill kompetenssyftar

ning.
kollektivavtalsområde förvarjeinomfortfarande görasskallPrövningen

sig.
styck-§ andranuvarande 7heltbestämmelsenimeningen motsvararAndra

studieledighetslagen.meningenandraet
hararbetstagareexempel. FyraföljandemedbelysaskanBestämmelserna
tillsyftarutbildningförstudier,grundlediga tre somfåbegärt avatt vara

gymnasie-högstskolutbildningförocharbetsliveti gersomkompetens en
påledighetberedassamtidigtkanarbetstagarnaEndastkompetens. tre av

l denuppkommer.verksamhetenistörningallvarliggrund annarsattav
ledighet för denbeviljabörja medtillarbetsgivarenskallsituationen att

gymnasiekom-högstskolutbildninggenomgåskallarbetstagare som gersom
genomgåarbetstagarna, ut-återstående attBland de avsersomtrepetens.

till denföreträdearbetslivet, skallitill kompetenssyftarbildning gessom
arbets-Om fleragrundskola.nioårigmotsvarandeutbildninginte harsom

arbetstidobekvämharkriteriet skall denuppfylla det gesskulle somtagare
företräde.

prioritets-Omprioritetsordningen.reglerflerinte någraförslagetI omges
samförstånd. Enidessasöka lösabörkvarståskulleändåproblem parterna

ansöktförstdenfall förtursådantimöjlighet är omtänkbar somatt ge
ledighet.

paragrafi dennabestämmelsernakanförsta stycket3 §framgårSom av
kollektivavtal.frångås genom
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Återgång i arbete

Under denna rubrik har samlats regler återgång i arbete. Bestämmelsenom
i 7 § reglerar den situationen arbetstagaren har slutfört sinatt utbildning
medan 8 § reglerar det fall då arbetstagaren avbryter sig utbildning i förtid.
Bestämmelserna tvingandeär jfr 3 §.

7 § En arbetstagare har rätt omgående återuppta sittatt arbete vid studiele-
dighetens slut.

Arbetstagaren skall då tillförsäkrad eller likvärdig ställningvara isamma
fråga arbetsförhållanden och arbetsvillkorom han eller hon intesom om
hade varit ledig.

I paragrafens första stycke slås uttryckligen fast arbetstagare haratt rätten
omgående återgå i arbeteatt vid studieledighetens slut. Den nuvarande lagen

vilar grundsats det intesägs uttryckligensamma i lagtexten.men
Andra stycket i paragrafen den nuvarande bestämmelsenmotsvarar i 9 §

första stycket studieledighetslagen Bestämmelsen har bearbetats något i
språkligt hänseende.

8 § En arbetstagare avbryter sin studieledighet i förtid och vill återupp-som
arbetet tidigareta än skall underrätta arbetsgivarenavsett, det.om
Om det skulle medföra olägenheter för arbetsgivaren arbetstagarenatt

vidåterupptar arbetet den begärda tidpunkten, får arbetsgivaren skjuta på
återgången högst två månader efter det arbetsgivaren tagitatt under-emot
rättelsen. Arbetsgivaren skall i sådant fall underrätta arbetstagarengenast
och berörd arbetstagarorganisation detta och samtidigt arbets-närom ange

kan återupptatagaren arbetet.
Bestämmelsen i 7 § andra stycket tillämpas iäven fråga arbetstagareom

avbryter sin studieledighet i förtid.som

Paragrafens första stycke i sak nuvarandemotsvarar 10 § första stycket
och andra stycket första meningen studieledighetslagen.
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tredjeochandrastycketandrai 10 §motsvarighetsinharstycketAndra
arbetsgivarenharreglergällandeEnligt enstudieledighetslagen.meningarna
ledigheteneller, varatveckortvâåtergången omskjutaovillkorlig rätt att

återgång.underrättelsehan emot omdetefter togmånad attår,minst ett en
återgång-begärdadenkrävsdet attsåändratsreglerna att nuharförslagetl
ha rättskall attdenneförarbetsgivaren attförolägenhetermedföraskallen

månadertvåtillutökatsÅ uppskjutanderättenharsidanandraden.skjuta
gällerregeln oavsettunderrättelsen. Denarbetsgivaren emotdet togfrån att

pågått.harledighetentidlånghur
alltförställasintekanolägenheterutgöraskallvadpåKravet ansessom

arbetepåbörjatharstudieledige ett somdenvikarie förOmhögt. t.ex. en
arbetsgiva-förolägenheterinnebäradetkankort,inomslutföraskommer att

ochslutfört attarbetet ärinnananställningenmåste lämnavikarienattren
situation kansådanIarbetsuppgifterna.iin enmåste sättasstudieledigeden

ellermånadertvådock högståtergången,skjutaha rättarbetsgivaren att
består.olägenhetenvarundertidkortareden

anställnings-bestämmelsentillhänvisning ominnehållerstycketTredje en
arbets-gälla närmotsvarande sätt enstycket avsesandra§i 7skydd som

förtid.istudieledighetsinavbrytertagare

Tolkningsföreträde

arbets-ochlagdennatillämpningentvistuppkommer avdetOm§9 omen
kollektiv-bundenarbetstagarorganisation är avföreträds somenavtagaren

till dessmeningorganisationensgällerarbetsgivaren,tillförhållandeavtal i
slutligt.har prövatstvisten

studieledighetsla-§11nuvarandeimotsvarighetsinharParagrafen, som
tolkningsföre-arbetstagarorganisationensbestämmelserinnehåller omgen,

gäller.vadi sakReglernaenligt lagen. som numotsvarartvistervidträde
insågarbetstagarorganisationframgår§ somi 10 attbestämmelsernaAv en

påutnyttjadestolkningsföreträdet ettinsetthabordeuppenbarligen atteller
skadeståndsansvarig.blikanfelaktigt sätt
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Som framgår 3 § första stycket kan bestämmelsen i denna paragrafav
frångâs kollektivavtal.genom

Skadestånd

Under denna rubrik finns bestämmelser skadestånd och preskriptionom av
talan. I 10 § finns regler i vilka fall arbetsgivare, arbetstagare ellerom en en

arbetstagarorganisation skall betala allmänt eller ekonomiskten skadestånd
för brott reglerna i studieledighetslagen.mot I paragrafen finns också riktlin-
jer för bestämmande skadeståndet. I ll § regleras preskription talan.av av

10 § En arbetsgivare bryter denna lag skall betala arbetstagarenmotsom
ekonomiskt skadestånd för den förlust uppkommer och allmänt skadeståndsom
för den kränkning lagbrottet innebär.som

På motsvarande sätt skall arbetsgivare ha fårätt skadeståndatten om
arbetstagare har vilselett arbetsgivaren i fråga sitten deltagande iom

utbildning, eller
utnyttjatarbetstagarorganisation har sitt tolkningsföreträdeen enligt

9 § på sådantett sätt lagen har tillämpats felaktigtatt och organisationen
insåg eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten.

Det allmänna skadeståndet skall bestämmas till skäligt belopp efterett en
helhetsbedömning samtliga omständigheter. Därvid skall inte bara intres-av

avhålla från lagbrottset beaktasatt denäven skadestándsansvarigesutan
ellerstörre mindre skuld till lagbrottet och i vad mån den skadeståndsbe-

rättigade har föranlett eller medverkat till detta. Allmänt skadestånd skall
inte dömas lagbrottet framstårut, ursäktligt.om som

detOm är skäligt, kan såväl ekonomiskt allmänt skadestånd sättas nedsom
eller helt falla bort.

Regler arbetsgivares och arbetstagarorganisationers skadestándsskyldig-om
het återfinns i nuvarande 13 § studieledighetslagen.
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skadeståndsskyldighet motsvarararbetsgivaresstycketi förstaRegeln om
gällande dockharändringarredaktionellaVissabestämmelser.huvudsaki nu

gjorts.
bestämmel-införtspunktertvåunderharmeningenandrastycketandraI

arbetstagarorganisationer.ocharbetstagareförskadeståndsskyldighetser om
imotsvarighetsaknararbetstagareförskadeständsskyldighetRegeln om

skadeståndsansvararbetstagarorganisationersregelnmedanlaggällande om
arbetstagareinnebärFörslaget attregler.gällande enhuvudsaki motsvarar

skade-och allmäntekonomisktbetalafåkanarbetstagarorganisationoch en
lagen.bryterstånd de motom

skadeståndsansvardrabbas omarbetstagarekanpunktenförsta avEnligt en
Bestäm-utbildning.ideltagandesittfrågaiarbetsgivarenvilselederhan om

skallhanarbetstagare att varatillämpligbli uppgerkanmelsen om ent.ex.
förledighetenanvänderi ställetutbildningvissgenomgåledig för menatt en

utomlands.genomföraatt resaen
arbetstagarorganisa-förskadeståndsansvarföreskrivspunkten enandraI

lagensådant sätt§enligt 9 atttolkningsföreträde ettsittutnyttjartion som
skadeståndsansvardockgällerbegränsningen attfelaktigt. Dentillämpas

insettborde hauppenbarligenellerinsågorganisationenendastinträder om
skadeståndsansvararbetstagarorganisationersBestämmelsenfelaktigheten. om

hänseende.språkligtiochredaktionelltomarbetatshar
beräk-skadeståndetsreglerinnehållerstyckettredjeiBestämmelserna om
andrastycket§ förstai 13bestämmelsernanärmastochning motsvararm.m.

sin före-harBestämmelsernastudieledighetslagen.imeningarnatredjeoch
anställningsskyddslagtillförslagarbetsrättskommittés1992 ârs nybild i

bestämmelsentillmotivenBeträffandestycket.tredje46 §1993:32,SOU
20.4.3.avsnittbetänkande,Arbetsrättskommitténshänvisas till

imotsvarighetsinharÄven stycket,fjärde nuva-jämkningsregeln i som
språkligt.omarbetatsharstycket,tredje13 §rande

vid dom-talanväckaskall§enligt 10skadeståndvill kräva§ Den11 som
intråfade.skadanfrån detmånader attstol inom tre

till talan.sin rättförlorathartid,iväcksinte rätt partentalanOm
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Paragrafen, behandlar preskription skadeståndsanspråk,som av motsvarar
delar nuvarande 14 § studieledighetslagen. Förslagetav har utformats med
beaktande 1992 års arbetsrättskommittés förslag till preskriptionsregelav ny
i 48 § anställningsskyddslagen SOU 1993:32 854 f..s.

Enligt första stycket uppgår preskriptionsfristen för skadeståndsansprâk i
den föreslagna studieledighetslagen till månader. Inom denna tidtre skall
talan väckas. I förtydligande syfte har talan skall väckas vidangetts dom-att
stol. I förslaget har kravet den vill framställaatt yrkande förstsom ett
skall underrätta utmönstrats. Fristenmotparten väcka skadestândstalan haratt
blivit kortare och absolut.är Några särskilda undantag för det fall tvisteför-
handling har påkallats finns alltså inte. Reglerna desammaär i alla situatio-

vilket medför förenkling.ner, en
Arbetsrättskommittén har pekat den särskilda komplikation utgörssom
regeln i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. I denav talan inte fårattanges upptas

till prövning inte förhandlingskravet är uppfyllt. Kommitténom har före-
slagit kompletterande iregel den paragrafenen utvidga möjlig-som avses
heterna undantagsvisatt talan, förhandlingskravetta intetrotsupp att är
uppfyllt se SOU 1993:32 855 och 908. En motsvarande justering is.
4 kap. 7 § arbetstvistlagen bör göras med hänsyn till preskriptionsbestäm-
melsen i studieledighetslagen.

I bestämmelsen i andra stycket, nuvarandemotsvarar 14 § tredjesom
stycket studieledighetslagen, rättsföljden. Om talan inte väcks i tid,anges rätt
har förlorat sin talan.parten Förslaget överensstämmer med Arbetsrättskom-
mitténs förslag i motsvarande del.

Rättegång

12 § Mål tillämpningen denna lag handläggs enligtom lagen 1974:371av
rättegången i arbetstvister.om

Bestämmelsen har sin motsvarighet i nuvarande 15 § första stycket första
meningen studieledighetslagen.
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studieledighetslagenstycket omandra§15ibestämmelsennuvarandeDen
tvistefrå-iförordnandebeslutinterimistiskameddelamöjlighetdomstols att -

utredningensåvittharprövatsharslutligttvistendessintilltidenför -gan
därför utmönstrats.harBestämmelsentillämpats.gångnågonintetillkänner

Även regelsärskildi sak.förändring utan ennågonintedockbetyderDetta
destödmedför avmöjligt attpartdetbör enstudieledighetslagen varai

rättegångsbalken§3kap.i 15åtgärderinterimistiskareglernaallmänna om
Arbetsdomstolen.förordnandemotsvarande avutverka ett

Övergångsbestämmelser

1974:981då lagen1995,januari om1kraft deniträderlagDenna
rätt1986:163lagenochutbildning omförledighettillrättarbetstagares

gälla.upphörinvandrare attförsvenskundervisningförledighettill
ikraft-föreutbildningförledighetpåbörjathar enarbetstagareEn2. som

slutföraför ut-ledighet attfortsatttillhar rättlagen,denträdadet nyaav
lagen.denomfattasinteutbildningen nyaavävenbildningen om

till-skallpreskriptionochskadestånd§§11i 10Bestämmelserna om-
efterintrayfatharsig tillhänföryrkandetomständighetden somIämpas om

bestämmelser.äldretillämpasfallIlagen. annatdenikraftträdandet nyaav

studieledighetsla-Denikraftträdandet.föreskrivs nyapunktenI första om
ikraftträdandetmedSamtidigt1995.januari1kraft deniträdaavsesgen

upphörasñ-ledighetslagen attochstudieledighetslagengällandedenskall nu
gälla.

ledighetpåbörjathararbetstagare enföljerpunkten somattandraAv en
förledighettillrättharlagendenikraftträdandetutbildning före nyaför av
Enlagen.denomfattasinteden nyautbildningen även avslutföra omatt

arbetslivettillanknytningspråkkursgenomgår utanarbetstagare ent.ex.som
utbildningenför denledighetspråkkursen ävenslutföra omha rättskall att

dockgällersituationenangivnadenIlagen.enligt denmöjlig nuinte är nya
§enligt 8arbetsgivareförrättenlagen,den eni t.ex.reglerövriga nya

sinaavbryterarbetstagarenarbeteiåtergångskjutastycket omandra att
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studier. Särskilda Övergångsbestämmelser gäller i fråga skadestånd ochom
preskription, tredje punkten.se

Enligt tredje punkten skall skadestånd och preskription bedömas med be-
aktande dennär omständighet ligger till grund för yrkandeav som ett om
skadestånd har inträffat. Om arbetstagare vilselett sin arbetsgivare i frågaen

sitt deltagande i utbildning och detta inträffat före denom lagens ikraft-nya
trädande, kan något skadestånd enligt den lagen inte åläggas arbetstaga-nya

sådantI fall skall äldre bestämmelser tillämpas.ren.

9.2 Förslaget föräldraledighetslagtill

Av utredningens direktiv framgår översynen föräldraledighetslagenatt av
primärt bör syfta till lagtekniska förändringar följer samordningensom av
mellan de olika ledighetslagarna. Detta kan dock enligt direktiven medföra
mindre, materiella förändringar lagens innehåll.av

Lagen har språkligt och tekniskt helt arbetats Rubriken harnu för-om.
kortats och ändrats till det i dagligt tal använda föräldraledighetsla-namnet
gen. För underlätta läsningen har lagensatt regler delats flera rubri-upp
ker än vad den nuvarande lagen innehåller. De olika ledighetstyperna har
systematiserats och i sammanhang. Vidpresenterats hänvisningarett till
andra lagrum har i korthet dessas innehåll i samband med hänvis-angetts
ningen. Språket har moderniserats. Slutligen har nödvändiga anpassningar av
reglerna skett till de krav ställs i EG-direktivet 9285EEG vidtagan-som om
de åtgärder för förbättra säkerhet och hälsaav att på arbetsplatsen för arbets-

gravida,tagare är nyligen har fött barn ellersom Då dessa regler iammar.
viss mån rör arbetsmiljöfrågor och tillrätt omplacering, har de inteen ett
helt systematiskt samband med övriga regler i föräldraledighetslag. Ien
samband med utfárdande föräldraledighetslag förutsättsav en ny att en re-
daktionell hänvisning görs till det aktuella direktivet.
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lagenomfattasarbetstagareVilka av

anställningsinledig frånförälder rätt atthar varaarbetstagareEn§1 som
lag.i dennabestämmelsernaenligt

arbetstagareocksåhar somrättSamma en
vårdoch har ettvårdnadshavare omrättsligförälder är1 attutan vara.

barn,
sitt hem,ifostranochvårdstadigvarandeförbarntagithar ettemot

förutsättning attunderförälder ar-medsammanborstadigvarande en
medhaft barnharellerharellermedgiftvaritharellerärbetstagaren

förälder.denna

tillämpningsom-lagensnuvarande 1 angesparagrafen, motsvararI som
innebärochhänseendespråkligtibearbetatsendastharBestämmelsenråde.

i sak.ändringnågoninte

arbetstagareochÖverenskommelser arbetsgivaremellan

lagenligt dennarättigheterarbetstagaresinnebäravtal att§ Ett2 ensom
delen.i denogiltigtinskränks är

tillkompletteringarellerfrånavvikelserdockfårkollektivavtalGenom
i frågagöraslagen om

§,13ledighetanmälan om- andra§15arbetetillåtergångunderrättelsearbetstagarensförtiden om-
stycket,

tillåtergångarbetstagarensskjutahar rättarbetsgivaren atttid uppden-
stycket.tredje15 §arbete

itillämpningenden närmarebestämmasfårkollektivavtal ävenGenom
fråga om

12 §§,ochI 1förläggningledighetens-
§.17anställningsförmånernaförskyddet-
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motsvararParagrafen, nuvarande 2 innehållersom bestämmelser iom
vilka fall och under vilka förutsättningar det tillåtetär avtala avvikel-att om

från lagen.ser
I förhållande till nuvarande 2 § har kravet på central arbetstagaror-att en

ganisation skall ha slutit eller godkänt kollektivavtalett med avvikelser från
lagen utmönstrats. Motiven för detta har behandlats i den allmänna motive-
ringen till studieledighetslag, avsnitt 8.2.6.ny

Av paragrafen framgår det tillåtetäratt kollektivavtalatt göragenom av-
vikelser från 13 § anmälan ledighet, 15 § andra stycketom tiden för ar-
betstagarens underrättelse återgång till arbete, 15 § tredjeom stycket den
tid arbetsgivaren har rätt skjuta arbetstagarensatt återgång tillupp arbete.
Vidare det kollektivavtalattanges får bestämmasgenom den närmareom
tillämpningen reglerna i 11 och 12 §§ ledighetensav förläggning 17 §samt
skyddet för anställningsförmånerna.

Förslaget innebär inte någon ändring i sak. Av förarbetena till den nuvara-
de lagstiftningen prop. 197778:104, 44 framgår skillnaden mellans. att
kollektivavtal i de förra och i de fallen är de intesenare fåratt ledasenare
till arbetstagarnas förmåneratt allmänt sänks under densett nivå lagensom

eller tillgaranterar lagens syftenatt urholkas. Denna skillnad markeras
skillnaden i ordalagengenom i andra och tredje stycket i bestämmelsen.

Rätten till ledighet

Under rubriken Rätten till ledighet har bestämmelserna de olika ledig-om
heterna samlats. I 3 § översikt över de olika formernages en föräldrale-av
dighet för arbetstagare. De olika typerna i sinpresenteras punkt. Här-var
efter följer fem paragrafer 4 8 §§ där reglerna för de olika typerna- av
ledighet närmare. För varjeanges ledighetstyp har särskilt detangetts om
föreligger något kvalifikationskrav för tillrätt ledigheten eller inte.

Allmänna bestämmelser kvalifikationstid samlas därefterom i 9upp
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arbetstagareförföräldraledighetÖversikt olika formernadeöver av

barnvårdförföräldraledighetformerfem avföljandefinnsDet3 § av

barnshennessamband medikvinnlig arbetstagareförledighetHel en
§.mammaledighet, 4födelse

undereller,månaderblivit 18tills barnetförälderledighet förHel2. en
heldäreftertidförföräldrapenning,heldå harföräldernförutsättning att

§.föräldrapenning, 5med ellerledighet utan
medarbetstidnormalförkortningformiförälderförLedighet avaven

fjärdedelsrespektivehalvharföräldernmedanfjärdedelellerhälften en
6 §.föräldrapenning,meddelledighetföräldrapenning

medarbetstidnormalförkortningformförälder iförLedighet avaven
föräldra-delledighetårfyllt åtta utanbarnethuvudfallet,tills, ijjärdedelen

7 §.penning,
tillfälligmedledighetbarnvårdtillfälligaföräldersförLedighet5. aven

§.8föräldrapenning m.m.,
ford-föräldrapenningtillfälligmedledighetoch m.m.mammaledighetFör

viss tidarbetsgivarenanställd hosvarithaskall enarbetstagareninte attras
kvalifikations-krävsföräldraledighetövri formerkvalifikationstid. För avga

enligt 9tid

Ledig-stycket.§ andranuvarande 4punktförstaParagrafens motsvarar
kommenterasPunktenmammaledighet.kallatsi förslagetharhetstypen

under 4närmare
styckenaandraochförstanuvarande 3 §delarpunktenAndra motsvarar av
ändring inågoninteinnebärBestämmelsenstycket.första4 §delarsamt av

århalvtochunderledighetheltill ettarbetstagare ettsåledes rättharsak. En
heltillrätthar arbetstagarenfödelse. Därutöverfrån barnetsmånaderarton

enligtföräldrapenningsförmånheluppbärtid då denneunder denledighet
medFöräldrapenningförsäkring AFL.allmän1962:381lagen4 kap. om

försammanlagtdagar450under högstfödelsebarnsanledning utgesettav
180ytterligareföräldrapenning underflerbarnsbördVidföräldrarna. utges
be-paragrafenAFL. l3 §4 kap.förstadetvarje barn utöverfördagar
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tecknas de två ledighet förtyperna hel ledighet med ellerav föräldra-utan
penning. Bestämmelsen innebär inte någon ändring i sak. Vad ledighetstyper-

närmare innebär i 5na anges
Tredje punkten delarmotsvarar nuvarande 4 § första stycket. Enligtav den

nuvarande bestämmelsen har arbetstagaren till förkortningrätt arbetstidenav
till hälften eller till fjärdedelar under tidtre då arbetstagaren uppbär halv
eller fjärdedels föräldrapenningsförmån. Bestämmelsen innebär inte någon
ändring i sak. Ledigheten betecknas del|edighet med föräldrapenning.
Ledigheten beskrivs närmare i 6

Fjärde punkten delarmotsvarar nuvarande 3 § första och tredjeav stycke-
Bestämmelsen behandlar ledighet ina. form förkortning normal arbets-av av

tid med fjärdedel till dess barnet fyllt åttaen år. Bestämmelsen innebär inte
någon ändring i sak. Ledigheten benämns i förslaget delledighet för-utan
äldrapenning och behandlas närmare i 7

Femte punkten, delarmotsvarar nuvarandesom 4 § första stycket,av avser
ledighet för förälders tillfälliga vård barn.en Ledigheten betecknas iav
förslaget ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m.. Bestämmelsen
innebär inte någon ändring i sak. Ledigheten behandlas närmare i 8

Mammaledighet

4 § En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt
barns födelse under sammanhängande tid minst sjuen veckor före denav
beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Hon har också rätt ledig föratt barnet.vara att amma
Mammaledighet behöver inte förenad med föräldrapenningvara att betalas

Kvalifikationstidut. i anställningen krävs inte. Vid ledighet för att amma
barnet gäller inte heller bestämmelserna i 10 15 §§.-

Särskilda bestämmelser ledighet och omplacering förom kvinnliga arbets-
tagare väntar barn, nyligen föttsom barn eller finns i 18som ammar -21 §§. Bestämmelser havandeskapspenning finnsom i 3 kap. 9 § och 9 §a
lagen 1962:381 allmän försäkring.om



1994:41SOUSpecialmotivering246

behandlasstycket,andra§nuvarande 4 mam-paragrafen,I motsvararsom
sambandiledighettillrättarbetstagareskvinnligDenmaledigheten. avser

iledigheteninnebärFörslagetamning. attförledighetochförlossningmed
sjuminsttidsammanhängandetillutökasförlossning avmedsamband en

förlossningeneftersju veckorochtidpunktenberäknadedenföreveckor
Ge-förlossningen.efterrespektiveföreveckornuvarandemedjämfört sex

mödraledighettill oavbrutenpå rättuppfylls kravet omändringdennanom
allmännavidare den9285EEG. SeEG-direktivetenligtveckor14minst

8.3.5.avsnittmotiveringen
in-gällande lagstycketandrai §den 4överförtsharstycketandraTill

barnet.förledighettill atträtten ammatagna
inte be-ledighetendelssyfteförtydligande attihar angettsstyckettredjeI

kvalifika-någotdelsföräldrapenning attmedförenad utges,höver attvara
ledig-veckorstill 14från 12Utökningenledigheten.förgällerintetionskrav

ledighettillökning rätteninnebärförlossningensamband med avihet en
kvalifikationstid.kravutan

förledighetvidgällerstycket,tredje5 §lagstiftning,nuvarandeEnligt
bestämmelsernagäller dåhellerkvaliñkationstid. Inte omnågoninteamning

stycket hartredjeIi arbete.återgångellerförläggningledighetens omm.m.
medöverensstämmelseiRegleringen ärtagits in. nyssreglermotsvarande

EG-direktiv.nämnda
bestämmelsersärskildadedels tillhänvisning somstycketfjärdeI enges

detochgällande lag§§i 1212bestämmelsernaiutgångspunkt nyssmed a-
bestämmelsernadels till§§,21in i 18tagitsEG-direktivet omnämnda -

AFL.9 §9 § ochi kap.3havandeskapspenning a

föräldrapenningellermedledighetHel utan

till dess barnet ärvård barnförledighettill helförälder har rätt5 § En av
eller inte.föräldrapenningfårföräldernmånader18 oavsett om

får heleller honmedan hanledighettill heldärutöver rättförälder harEn
föräldrapenning.
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För arbetstagare har adopterat barn eller tagit barn ien ettsom emot ett
avsikt adoptera det skall tiden 18 månader i stället räknas frånatt den tid-

Ärdåpunkt arbetstagaren fått barnet i sin vård. det fråga adoptionom av
arbetstagarens makes barn eller barn, har arbetstagaren inteett rättegetav
till ledighet utöver vad skulle ha gällt adoptionen inte hade ägtsom om rum.
Rätten till ledighet för adoptivförälder upphör barnet fylltnär åtta år eller
vid den tidpunkt då barnet har avslutat det första skalåret.senare

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9

Första stycket har sin motsvarighet i del förstanuvarande 3 § stycketav
och andra stycket första meningen. förslagetI har det förtydligandet gjorts

ledigheten gäller föräldern haratt föräldrapenning eller ej. För-oavsett om
slaget innebär inte någon ändring i sak.

Andra stycket del nuvarande första4 § stycket.motsvarar av
Tredje stycket har sin motsvarighet i nuvarande 3 § andra stycket samt

del tredje stycket. Bestämmelsen har endast bearbetats något i språkligtav
hänseende.

Fjärde stycket hänvisar till det i 9 § angivna kvalifikationskravet för rätt
till ledighet enligt dessa bestämmelser.

Delledighet med föräldrapenning

6 § Under den tid då förälder får halv eller jjärdedels föräldrapenningen
enligt 4 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring har han eller han rättom
till förkortning normal arbetstid med hälften respektive fjärdedel.av en

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9

Paragrafens första stycke har sin motsvarighet i delar nuvarande 4 §av
första stycket. Om arbetstagaren önskar längre och obetald ledighet ochen
sådan ytterligare ledighet förenligär med arbetsgivarensäven intressen, skall
givetvis sådan överenskommelse kunna få träffas.en

Andra stycket hänvisar till det i 9 angivna§ kvalifikationskravet för rätt
till ledighet.

I övrigt har inte någon förändring i sak föreslagits.
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föräldrapenningDelledighet utan

fjärdedelmedarbetstidnormalförkortning entillförälder har rätt avEn7 §
såäldre äneller ärår menåttafylltharinte sombarnvårdför ett somav

skolår.förstasittavslutatharinteännu
enligt 9krävsanställningeniKvalifikationstid

ochförsta§nuvarande 3delarstyckeförstaParagrafens avmotsvarar
hänseende.språkligtijusteratsendastharInnehålletstyckena.tredje

för rättkvalifikationskravetangivnai 9 §till dethänvisarstycketAndra
ledighet.till

föräldrapenningtillfälligmed m.m.Ledighet

enligt 4 kap.föräldrapenningtillfälligfårförälderdåtiddenUnder8 § en
ellerhanförsäkring harallmän1962:381lagen§§eller 1I10 om10, a

ledighet.tillhon rätt
blivitvårdarenordinariedensitt barn närvärdabehöverförälderEn som

tillhar rättinteföräldernledighet äventillsmittad har rätteller omsjuk
dagar.240änbarnet ärgrundpåföräldrapenning att yngretillfällig av

inte.krävsanställningenKvalifikationstid i

Stycketstycket.första§nuvarande 4delstycketFörsta motsvarar av
innefat-Bestämmelsenregler.nuvarandeförtydligandeendastinnebär ett av

AFL.stycketsista§10kap.enligt 4pappaledighetens.k.denäventar
iledighettillfall rätt tasdet nuva-behandlas uppstycket somandraI av

ibestämmelsernaenligtföräldrapenningtillfälligtilloch där rätt§rande 7 a
föreligger.inteAFLmeningenförstastycket§ andra10kap.4

i förtyd-harstycket,§ andranuvarande 5stycket,tredjeI motsvararsom
ledighettillförgäller rättintekvaliñkationskravsyfteligande attangetts

bestämmelse.enligt denna
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Kvalifikationstid

9 § villkorSom för till ledighet enligträtt 5 7 §§ gäller arbetstagarenatt-
ledighetensvid början varit anställd hos arbetsgivaren antingen under de

månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under desenaste sex senas-
två åren.te

I anställningstiden medräknas den tid arbetstagaren varithar anställdsom
hos något företag inom koncern arbetsgivaren tillhör. Omannat samma som

företag har övergått till arbetsgivare, medräknas i anställningstidenett en ny
tidden arbetstagaren har varit anställd hos den tidigare arbetsgivarensom

eller hos företag inom koncern den arbetsgivaren tillhörde.ett samma som

Paragrafens första stycke, nuvarande 5 § första stycketmotsvararsom
första meningen, har justerats i språkligt hänseende innebäroch inte någon
ändring i sak. Bestämmelsen tvingande jfr 2 §.är

andraI stycket, nuvarande 5 § första stycket andramotsvarassom av me-
ningen, principerna för beräkning anställningstid. Hänvisningen tillanges av
LAS regler beräkning anställningstid har därmed An-utmönstrats.om av
ledningen till denna systematiska förändring förenklaär läsningenatt av
bestämmelsen. Samma förenkling har gjorts i förslaget till 2 § andra stycket
studieledighetslagen. Regeln inte tillämpligär i fråga anställningar pâ detom
offentliga myndighetsområdet.

Ledighetens förläggning

Antalet ledighetsperioder

10 § Ledigheten får delas på högst perioder för varje kalenderår.treupp
Om ledighetsperiod löper årsskifte, skallöver den höra till detetten anses
kalenderår då ledigheten påbörjades.

Trots begränsningen i första stycket får ledighet delas det gäl-nären upp
ler antingen ledighet fär föräldrautbildning enligt 4 kap. 4 § andram.m.

lagenstycket 1962:381 allmän försäkring eller ledighet med tillfälligom
föräldrapenning.
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harBestämmelsenstycket.förstanuvarande 6 §stycketFörsta motsvarar
bestämdförhandperiodMedhänseende.språkligti avses enbearbetats

delledighetfåttochbegärthararbetstagareOmledigheten.tidsperiod för en
arbetstidsförkortning underdagligellerframåtveckortolvtorsdagvarjet.ex.

arbets-Omperiod.sammanhängandeledighetenmånader, vara enansessex
varandratvå påförledighethelfåttoch t.ex.begärthari ställettagaren

iviktigaförbrukats. Dethaperiodertvå samman-fredagar,följande anses
delsdelledighet,ledighet ellerhelfrågadet ärdelsalltsåhanget är omom

varaktig-ledighetensÖverenskommelsearbetsgivarensoch omarbetstagarens
förlängningbegärOm arbetstagaren§.14 avomfattning se ävenochhet

ledighetenavbryterarbetstagarenperiod. Såpåbörjas snartledigheten, en ny
medförbrukad,periodendentidigare årelleröverenskommelseenligt

påellertagitsjuk,blivit semesterdå arbetstagaren ar-fallför deundantag
ledighetsperioden.underåterupptagit arbetettillfälligtbegäranbetsgivarens
Bestämmelsen harstycket.§ andranuvarande 6stycketAndra motsvarar

hänseende.språkligtibearbetats
jfr 2 §.tvingandei 10 § ärBestämmelserna

ledighethelvidfårledighetenHur uttas

handagareller deledighet denhelskallArbetstagaren som§11 ta ut
begär.eller hon

meningen,stycket första§ förstanuvarande 8Paragrafen, motsvararsom
regelntillämpningenhänseende. Den närmarespråkligtibearbetats avhar

jfr 2 §.kollektivavtalfår bestämmas genom

arbetstidförkortadvidfårledighetenHur tas ut

arbetstidnormalfjärdedelmedhälften ellerförkortning med12 § Vid aven
särskildaintesamtliga dagar,arbetsveckansspridasledigheten överskall om

förläggs på sätt.till denanledningskäl annatattger
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Bestämmelsen. nuvarande 8 § förstamotsvaras stycketsom andraav me-
ningen, har bearbetats i språkligt hänseende. Den tillämpningennärmare av

fårregeln bestämmas kollektivavtal jfr 2 §.genom

Anmälan och beslut ledighetom

13 § En arbetstagare vill utnyttja sin tillrätt ledighet enligt 3 §som 1 4-
skall anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens bör-

omidetjan eller, inte kan ske, möjligt. I sambandsnart med sinsom
anmälan skall arbetstagaren hur lång tid ledigheten planeradärange att
pågå.

.
tillEn arbetstagare vill utnyttja sin rätt ledighet med tillfällig föräldra-som

penning enligt 3 §5 skall anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst veckaen
före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller
dock inte någon anmälningstid.

Första stycket, nuvarandemotsvaras 7 § förstasom stycket, har be-av
arbetats i språkligt hänseende.

stycket,Andra nuvarande 7 §motsvaras andra stycket,som har be-av
hänseende. iarbetats i språkligt

från ellerAtt avvikelser kompletteringar till bestämmelserna amnälanom
skeledighet får kollektivavtalom framgår 2genom av

14 § Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren ledighetens för-om
läggning och andra frågor rör ledigheten.om Om det kan skesom utan
olägenhet, skall arbetstagaren försöka lägga ledigheten så verksamhetenatt
hos arbetsgivaren kan fortgå påtaglig störning.utan

Kan överenskommelse inte träjfas hur ledigheten skall vid för-om tas ut
kortad arbetstid, bestämmer arbetsgivaren i fråga ledighetens närmareom
förläggning och därmed sammanhängande frågor i den mån inte harannat
avtalats. Arbetsgivaren får dock inte arbetstagarensutan samtycke dela upp
ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon tid änannan
arbetsdagens början eller slut.
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på sättträffatsstycket annati andrafrågasådanibeslut avsesHar somen
under-arbetsgivarenskallarbetstagaren,medöverenskommelseän genom
Dettabeslutet.arbetstagarorganisationberörd omocharbetstagarenrätta

början.ledighetensföreveckortvåmöjligt göras senastskall om

förstastycketandra8 §nuvarandeiutgångspunktsinharstycketFörsta
arbetsgiva-medsamrådaskallarbetstagarenförslagetI attmeningen. anges

bestäm-nuvarandeskillnadvilket är motförläggning,ledighetens enomren
delsarbetsgivaren, atthossamrådsinitiativet sam-angerdels lagtmelse som

och andradagenunderförläggningledighetensfrågaiskeskallrådet om
samrådetförområdetochAtt sättetfrågor.sammanhängandeledighetenmed

betoningökadeför denuttryck somskallnågotändras etthärigenom somses
mel-ledighetsfrâgornaisamrådvärdetförslagi våragörs avallmänt sett av

innebördenden närmarefråga avarbetsgivare. Iocharbetstagare omlan
arbetstagarenkravmeningens attandrafrågaibl.a.bestämmelsen, om

kanarbetsgivarenhosverksamhetensåledighetenförsöka lägga attskall
specialmotive-ianförtstill vadhänvisasstörningpåtaglig somfortgå utan

studieledighetslagen.§till 4ringen
ochandrastycketandra8 §nuvarandestycket,Andra motsvaras avsom

hänseende.språkligtibearbetatsharmeningarna,tredje
förslagetltredje stycket.§nuvarande 8stycketTredje motsvaras av

arbetstagarorganisation,berördtillskall lämnasunderrättelsenattanges
underrättelsestadgarlydelse,gällande atttillförändringvilket somär nuen

Någonarbetstagarorganisation.lokalatill arbetstagarenslämnasskall
avsedd.härmed intesakändring i är

Ãtergång i arbete

sittåterupptaochledighetpåbörjadesinavbrytafårarbetstagare§ En15
ledigheten.föreomfattningiarbete somsamma

skall hanarbete,sittåterupptasinutnyttjavill rättarbetstagaren attOm
detta.arbetsgivarenmöjligt underrättahoneller omsnarast
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I falldet ledigheten varit avsedd pågå månad eller fåratt arbetsgi-en mer,
skjuta på återgången högst månad efter detvaren arbetsgivaren tagitatten

underrättelsen.emot

Paragrafens första stycke, nuvarande 9 § förstamotsvaras stycket,som av
har bearbetats i språkligt hänseende.

Nuvarande 9 § andra stycket har delats i två stycken, andra och tredjeupp
stycket, och har bearbetats i språkligt hänseende.

Av 2 § följer avvikelser från eller kompletteringaratt till bestämmelserna
i andra och tredje stycket får ske kollektivavtal.genom

Anställningsskydd

16 § En arbetstagare får inte sägas eller avskedas enbart på grundupp av
arbetstagaren begär elleratt i anspråk sin tilltar rätt ledighet enligt denna

lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om
arbetstagaren begär det.

Bestämmelsen nuvarande lOmotsvarar Den har bearbetats i språkligt
hänseende.

ledighet17 § En arbetstagare begär eller i anspråk sin tillsom tar rätt
enligt denna lag inteår skyldig bara detta skälatt godtaav

1 några andra minskade anställningsförrrtáner eller försämrade arbets-.
villkor än sådana är nödvändig följd ledigheten,som elleren av

någon omplacering än sådan kanannan ske inom fören som ramen an-
ställningsavtalet och är nödvändig följd ledigheten.som en av

Bestämmelsen, nuvarandemotsvarar 11 har bearbetatssom i språkligt
hänseende.
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föttnyligenbarn,väntararbetstagarebestämmelserSärskilda somom
ellerbarn ammar

ellerbarnföttnyligenbarn,väntar am-arbetstagarekvinnligEn18 § som
anställ-bibehållnamedarbeteomplacerad tillbli annatetthar rätt attmar

sittfortsättaförbjuditsharhonförutsättning attunderningsförmâner att
bestämmelser-stödmedmeddelatsföreskrift harenligtarbete avvanliga som

1977:1160.arbetsmiljölagen6 §kap.i 4na

bestämmel-gravida arbetstagaresåvitt gäller motsvarasParagrafen, avsom
EG-direkti-imed kravenenlighetiharstycket,första§nuvarande 12isen

barnnyligen föttarbetstagaretill ävenutvidgatsEEG9285 somatt avsevet
arbets-justeringar ibehövligablirDetoch arbetstagare genomammar.som

fast.läggsbestämmelsenomfångetdet närmaremiljöföreskrifterna avsom
hänseende.språkligtibearbetats ävenhartvingande. DenBestämmelsen är

ellernyligen fött barnbarn,väntararbetstagare am-kvinnligEn19 § som
ellerpåfrestandefysisktutförakanintedettagrundpåoch avsommar

arbetsuppgifter, har rättriskjylldasäkerhet atthälsa ochför hennesandra
anställningsförmåner.bibehållnamedarbetetillomplaceradbli ett annat

kvin-skyddafördet krävsså längeomplacering gäller atttillDenna rätt
för övrigaamningenochhavandeskapetsäkerhet under samthälsa ochnans

födelse.barnetsmånader eftermedtill ochfall längst tre

iutgångspunktsinarbetstagaregravidabeträffandeharstycketFörsta
EG-direktivetgrundPåmeningen.förstastycketandra12 §nuvarande av

avseenden,i tvåutvidgatstillämpningsområdestycketsdock9285EEG har
kvinnorochfött barnnyligenkvinnoräven am-dels till somatt somavse

påfrestandefysiskti gällande rättendastintetilldels att somavsemar,
direktivet, de arbetsupp-medöverensstämmelseiarbetsuppgifter även,utan

Vadsäkerhet.ochhälsaför kvinnansriskfylldakan somgifter varasom
arbets-riskfylldasäkerhetochkvinnans hälsaförmedskallnärmare avses

tillöverlämnaskunnainnehållEG-direktivetsledningbör meduppgifter av
arbetsmiljörätten ochfrånstöd kunnaHärvid bör ävenpraxis avgöra. gesatt
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arbetsmedicinen. Det får förutsättas kvinnans behovatt omplaceringav
utreds under medverkan läkare.av

Andra stycket har sin utgångspunkt i nuvarande 12 § andra stycket andra
meningen och har vidare till kraven i EG-direktivet.anpassats Vi har funnit

den gällande 60-dagarsregelnatt oförenligär direktivet.nu med I enlighet
med direktivets krav föreslår därför huvudregel rätten tillattsom om-
placering skall gälla så länge det är nödvändigt för skydda kvinnans hälsaatt
och säkerhet under havandeskapet och amningen. Det förär den praktiska
tillämpningen naturligtvis ändamålsenligt medmest regel uttryckligenen som

hur lång tid omplacering skallanger medges. Vi har dock bakgrundmot av
de speciella förhållanden kan råda i dessa fall inte funnit det möjligtsom att
uppställa någon sådan tidsgräns. Om ammande kvinna arbetar ien t.ex.
kyla, kan hon för sin hälsas skull behöva omplaceras till arbete underannat
hela den tid hon sitt barn. Den längsta tiden försom omplaceringammar för
tiden efter barnets födelse i praktiken är nödvändig i övrigasom fall till
uppfyllande dessa direktiv bör uppgå tillav högst månader efteranses tre
barnets födelse.

Paragrafen har även bearbetats i språkligt hänseende. Bestämmelsen är
tvingande.

20 § Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast det skäligenom
kan krävas arbetsgivaren ordnar kvinnanatt arbete hos sig.annat

Är omplacering inte möjlig, har kvinnan enligt vad föreskrivs i 18som
och 19 tillrätt ledighet så länge det krävs för skydda hennes hälsaatt och
säkerhet, dock bibehållna anställningsfömzånerutan under den tid ledig-som
heten avser.

Om det uppkommer möjlighet till omplacering, bedöms kunnaen som avse
minst månad, skall arbetsgivaren erbjudaen kvinnan arbetet.

Paragrafens första stycke, nuvarandemotsvaras 12 § tredjesom styck-av
har bearbetats iet, språkligt hänseende på grund de föreslagnamen änd-av

ringarna i 18 och 19 givits vidare syftning.en
Andra stycket har lagts till för uppfylla de kravatt uppställts i EG-som

direktivet. Att redan gällande svensk i ochrätt för sig uppfyller direktivet i
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anförts ivadframgårfött barnnyligen somarbetstagare avfråga somom
särskild regeldockredaktionella skäl bör enmotiveringen. Avden allmänna

krävas. Detkanskäligenomplacering intetill ledighet närrättenfinnas om
arbetsrättsligamed allmännaöverensstämmelseiintresse ochklarhetensihar

bibehållnamedförenadinteledighet ärformangivits dennaprinciper att av
kravEG-direktivetsledighetentidanställningsförmåner denunder avser.

blifårledighetsådanunder upp-förhållanden ansesekonomiskatryggade
fall kani sådanaföräldraförsäkringsförmånerde somm.m.fyllda genom

erhållas.
meningen.andrastycketandra§12nuvarandestycketTredje amotsvarar

hänseende.språkligtihar bearbetatsBestämmelsen

skall§§och 19enligt 18omplaceringtillutnyttja sin rättvill§ Den21 som
påkvinnanpåomplaceringsbehovet attBerortill arbetsgivaren.dettaanmäla

anmälanskallarbetsuppgifter,sinautförainte kanhavandeskapsittgrund av
detsåanmälan görasskallfall snartövrigai förväg. Imånadminstgöras en

lämnamöjligtarbetsgivarenskall snarastgjortsharanmälanSedanske.kan
skallinte ske,omplaceringomplacering. Kantillmöjlighetenbesked om

omplacering.tillmöjlighetenfortlöpande prövaarbetsgivaren

delochstycket§ förstanuvarande 12 avParagrafen, amotsvaras avsom
dockharändringenhänseende. Denspråkligtibearbetatsharstycket,andra

arbetsgivarens tillmöjlighetenfortlöpande prövaskyldighet attgjorts att
i§i 19falldeomfatta äventillutvidgatshar avsesomplacering, somatt

i EG-med kravenöverensstämmelseibedömsBestämmelsenförslaget. vara
9285EEG.direktivet

Skadestånd

preskriptionochskadeståndbestämmelserrubrik finns avUnder denna om
ellerarbetstagarearbetsgivare,fallvilkaireglerfinnsI 22 §talan. enenom

skadeståndekonomisktellerallmäntbetalaarbetstagarorganisation skallen
ocksåfinnsparagrafenIföräldraledighetslagen.ireglernabrottför mot
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riktlinjer för bestämmande skadeståndet. I 23 § regleras preskriptionav av
talan.

22 § En arbetsgivare bryter denna lag skall betala arbetstagarenmotsom
ekonomiskt skadestånd för denförlust uppkommer och allmänt skadeståndsom
för den kränkning lagbrottet innebär. På motsvarande skallsom sätt en
arbetsgivare ha rätt få skadestånd arbetstagarenatt vilseleder honom iom
fråga sin föräldraledighet.om

Det allmänna skadeståndet skall bestämmas till skäligt belopp efterett en
helhetsbedömning samtliga omständigheter. Därvid skall inte bara intres-av

avhålla från lagbrottset beaktasatt även den skadeståndsansvarigesutan
större eller mindre skuld till lagbrottet ioch vad mån den skadeståndsbe-
rättigade har föranlett eller medverkat till detta. Allmänt skadestånd skall
inte dömas lagbrottet framstårut, ursäktligt.om som

Om det skäligt,är kan såväl ekonomiskt allmänt skadestånd sättas nedsom
eller helt falla bort.

Första stycket har sin motsvarighet i nuvarande 13 § första stycket. Re-
geln arbetsgivares skadeståndsskyldighetom i huvudsak gällan-motsvarar nu
de bestämmelse. Vissa redaktionella ändringar har dock gjorts.

Som nyhet har i paragrafens första stycke andra mening införts bestäm-en
melse skadeståndsskyldighet för arbetstagare vilselederom arbetsgivarensom
i fråga sin föräldraledighet. Detta torde i realitetenom inte innebära någon
förändring i förhållande till vad redan följer allmänna arbetsrätts-som nu av
liga principer i anställningsförhållande. En uttrycklig regel arbetstagarensom
skadeståndsskyldighet klar vägledning vad gällerger en samtidigtom som

den uttrycker viss kongruenssom i avtalsförhâllandet mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren.

Andra stycket innehåller regler skadeståndets beräkning ochom m.m.
närmast bestämmelsenmotsvarar i nuvarande 13 § andra stycket. Bestäm-

melserna har sin förebild i 1992 års arbetsrättskommittés förslag till ny
anställningsskyddslag SOU 1993:32, 46 § tredje stycket. Beträffande moti-

till bestämmelsen hänvisas tillven Arbetsrättskommitténs betänkande, avsnitt
20.4.3.
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vid dom-talanväckaskallenligt 22 §skadeståndvill kräva23 § Den som
inträffade.skadandetfrånmånaderinom attstol tre

till talan.sinförlorat rätttid, hariväcks rätt parteninteOm talan

sinharskadeståndsanspråk,preskriptionbehandlarParagrafen, avsom
ipreskriptionsregeltillförslagarbetsrättskommittésårsi 1992förebild ny

854 f..1993:32,SOUanställningsskyddslagen§48 s.
föräldrale-föreslagnai denpreskriptionsfristenuppgårparagrafenEnligt

Iväckas.skall talantiddennaInommånader.tillalltiddighetslagen tre
förslagetdomstol. lvidväckasskalltalansyfte harförtydligande attangetts

skall underrättayrkande förstframställavillden etthar kravet att som
blivit kortare.skadeståndstalan harväckaFristenutmönstrats. attmotparten

tvisteförhandling hardet fallförundantagsärskildaNågraabsolut.Fristen är
vilketsituationer,i alladesammaReglerna ärinte.alltsåfinnspåkallats

förenkling.avsevärdmedför en
komplikation utgörssärskildapåpekat denArbetsrättskommittén har som

inte fårtalanden upptasIarbetstvistlagen. att7 §i 4 kap.regeln angesav
före-Kommittén haruppfyllt.förhandlingskravet ärinteprövningtill om

möjlig-utvidgaskallparagrafeni denregelkompletterandeslagit somen
inte ärförhandlingskravettalanundantagsvis atttrotsheterna taatt upp

kap.justering i 4motsvarande908. Enoch8551993:32SOUuppfyllt s.
ipreskriptionsbestämmelsentillhänsynmedbör görasarbetstvistlagen§7

föräldraledighetslagen.
iväckstalan inte rätträttsföljden. OmstyckeandrabestämmelsensI anges

med Arbetsrätts-överensstämmerFörslagettalan.sinförlorattid, har parten
del.motsvarandeiförslagkommitténs

vadtillbaka påfallapunktdennalämpligtfunnit ävendet somVi har att
Arbetsrättskom-viDärför har arbetatiinom arbetsrättengälla stort.avses

vissamedvetnadockVipreskriptionsregel. är atttillförslagmitténs om
preskrip-därsituationerföräldraledighetslagen röritillämpningsfrågor en

exempel kanSombli väl kort.tänkasmånader kanendasttionsfrist treom
kvinnlig arbetstagareledighet föromplacering ellerfrågornämnas enom

i denuppmärksammasfråga bördennaVifött barn. attansernysssom
ärendet.beredningenfortsatta av
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Rättegång

24 § Mål tillämpningen denna lag handläggsom enligt lagen 1974:371av
rättegången i arbetstvister.om

Bestämmelsen har sin motsvarighet i nuvarande 14 § första stycket. Andra
istycket bestämmelsen i nuvarande lag har utmönstrats överflödigt.som

lkraftträdandebestämmelser m.m.

Denna lag träder i kraft den januari1 1995, då lagen 1978:410 om
tillrätt ledighet för vård barn, upphör gälla.av m.m. att

Bestämmelserna i 22 23 §§ skadestånd och preskription skall till-om-
lämpas den omständighet yrkandet hänförom sig till har intranätsom efter
ikraftträdandet den lagen. 1 fall tillämpasav äldre bestämmelser.nya annat

I första punkten föreskrivs ikraftträdandet. Den föräldraledighets-om nya
lagen träda i kraft den 1 januariavses 1995. Samtidigt med ikraftträdandet
skall den gällande föräldraledighetslagennu upphöra gälla.att

Enligt andra punkten skall skadestånd och preskription bedömas med
beaktande dennär omständighet ligger tillav grund för yrkandesom ett om
skadestånd har inträffat. Om arbetstagare vilselett sin arbetsgivareen i fråga

sin föräldraledighet och detta inträffatom före den lagens ikraftträdande,nya
kan något skadestånd enligt den lagen inte åläggas arbetstagaren.nya l så-
dant fall skall äldre bestämmelser tillämpas.
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semesterlageniändringlagtillFörslaget9.3 om
1977:480

I7§

Rättensemesterlagen.17 §nuvarandei denregleringenbyggerFörslaget
motive-allmännaibehandlats denharfrånvarosemesterlönegrundandetill

avsnitt 8.5.underringen

stycketFörsta

och 86stycketförstanuvarandeBestämmelserna motsvarar
semesterlagen.

för frånvaropunkteni första180-dagarbegränsningenfrånUndantaget
avskaffas.arbetsskadagrund av

utbildningförfrånvarosemesterlönegrundandetillrättenavskaffasVidare
och 7.stycket 4förstanuvarandeinvandrareförsvenskundervisningföroch

stycketAndra

meningen,förstastycketandra avseri sombestämmelsennuvarandeDen
avskaf-arbetsskada,grundvid frånvarodagar90samordningstid avom

funktion.avseddasinfyllerlängreintebestämmelsenhärför ärSkäletfas. att
enligtsärbehandlasinte längrearbetsskadanämligenskallförslagvårtEnligt

eftersomöverspelad delsbestämmelsendetta ärOavsettstycketförsta
inteLAFarbetsskadeförsäkring1976:380lagenenligtsamordningstid om

sjukdomgrundfrånvarovarundertid avdeneftersomdelsfinns,längre
180 dagar.till90 dagarfrånutsträcktssemesterlönegrundandeär

semesterlö-fortsättningeniskall ävensjukdom varagrundFrånvaro av
vadskillnad frånTillintjänandeår. somtvâ helahögstundernegrundande

intefrånvaroniavbrottmindredockskallreglernuvarandeenligtgäller
påbörjararbeteiåtergår en nyarbetstagaren mentvåårsfristen. Ombryta

Bestäm-löpa.fortsättatváårsfristen attskalldagar14inomfrånvaroperiod
flexiblaUtredningenförslagetförebild meromefterutformad avmelsen är av
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regler för Årsarbetstidarbetstid och i betänkandet SOU 1992:27semester
286.s.

lkraftträdandebestämmelsen

Enligt 3 § semesterlagen utgör semesterår tiden från ochett med den 1 april
år till och med den 31ett påföljande år. Med hänsyn till denna ordningmars

föreslås ändringarna träda i kraft den april1 1995.

9.4 Förslaget till lag ändring i lagen 1962:381om
allmän försäkring.om

3 kap. 5 och 9 §§

Förslaget innebär rubrikerna till studieledighetslagenatt och föräldraledig-
hetslagen ändras i förekommande fall.

9.5 Förslaget till lag ändring i arbetsrättsligom
beredskapslag 1987 1262:

5 och 6 §§ i bilagan5 till lagen.samt p.

Förslaget innebär dels rubrikerna till studieledighetslagenatt och föräldra-
ledighetslagen ändras i förekommande fall, dels hänvisningarna till sia-att
ledighetslagen och sñ-ledighetslagen utmönstras lagtexterna.ur
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Förtecknin över de organisationer på arbetsmarkna-
den vi har aft kontakter med

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF
Statens arbetsgivarverk SAV
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO
Företagarnas Riksorganisation FR
Landsorganisationen i Sverige LO
Tjänstemännens Centralorganisation TCO
Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO





R1 laga Z

KAPITEL 3 FALLSTUDIERNA

Uppläggningen fallstudiemaav

Enligt regeringens direktiv skall utredningen så konkret möjligt belysa lagstift-som
ningens konsekvenser på olika slag arbetsplatser. Direktiven vidareav attanger
fallstudier bör användas metod Dennametod kan information illustrativärsom ge som
och relevant för förstå konsekvensen ledighetslagstiftningeni företagen.Däremotatt av
kan resultaten inte representativai statistisk mening.ansesvara

Fallstudieföretagenhar valts för återgeerfarenheterfrån olika verksamheter,offentligatt
och privat, tjänste- och varuproduktion. En del företagen andra små. Såvälär stora,av
avanceradekunskapsföretag traditionell tillverkningsindustri har studerats. Urvaletsom
har präglats efter spegla förhållanden inom olikasträvan delar arbets-attav en av
marknaden undvika företeelser kan betraktas uddaattmen som som

De företag vi studeratbeskrivs kortfattat i tabell

Företag Verksamhet Antal an-
ställda

Halmstad Gummifabrik Tillverkar gummidetaljer för bilindustrin 90

BarnstuganLövsångaren, Kommunalt daghem.64 platser 16

Dataföretaget Ett internationellt dataföretagssvenska 380
dotterbolag

Ericsson Telecom AB, Utvecklingsenhet Ericssonkottcenteninom 900
Core Unit Basic Systems

Ericsson Telecom AB Produktionsenhetinom Ericssonkoncemen. 960
Core Unit Supply Distr. tilland Tillverkar komponenter AXE

Kamstedt Allköp ICA-hall. DagligvaruhandelAB 64

Patentbyrån hjälperLitet ktmskapsföretag, innovatörer 15
sökaatt patent

Pilkington Floatglas AB Prooessindustri.tillverkar planglas 412

SahlgrenskaSjukhuset Sveriges sjukhus 7000största ca

SL StockholmHomsbergsgaraget Bussákeri i 428Buss,

Dessaföretag föredrog att vara anonyma.
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vilkamed30 företagoch20mellanytterligaremedkontaktivaritstudienunderVi har urvalsprocessen,delutgjordekontakter avdessadel ensamtal.Eninformellahaft avvi validerainformelltsåpå sättochdatafångstvårökaförinitierades attandra ossav ingentingframkom somkontakterdessaUnderfallstudieforetagen.frånintryckvåra
fallstudiema.iiakttagelservårastrider mot

Frågeställningen varaansespåfallandevarit stort.harundersökningenförIntresset desamtidigterfarenheter somsigmeddelavilliga egnaavmånga är anrelevant; fall-tillbidragithar attinställningenandra.Densigläramöjligheten avvälkomnar att möjligheterochproblemskildraochfärgstarkabli -rättkunnatofta -studierapportema perspektiv.verksamhetensochanställdesdenbådefrånledigheterkring

Intervjumetod

förföreträdaremedintervjuerhalvstruktureradegenomfördesföretagsbesökenVid medarbetarenågraellernågonföreträdare,fackligpersonalansvarigaföretagsledningen, ochuppfattningardelförvaldesmetod ta avattDenna6regel 4 personer.som -- i företagen.människorformulerasdeså avledighetslagstiftningen somerfarenheterav orienteringbadVi omuppläggning. enomungefärföljdeintervjuer sammaSamtliga kvinnor,män,anställdaantaletorganisation,dessoch omverksamhetföretagets Statistikförläggning.arbetstidersförprinciperochomfattningdriftstidensheldeltid, om vånförevår begäranpåsammanställtsregelihadeledighetsñånvampåavseendemed
besök.

ledighetslagstifmingenanledningmedärenden averfarenheterHandläggning och av derasenligthändelserfaktiskaförredogjorde somintervjuadedediskuterades attgenom VilkavidtogsåtgärderVilkaföretaget.inomerfarenheterfångadeuppfattning olikaikonsekvenserVilkaföretagetanställde,den avgjordesöverväganden av- skulleledighetslagstiftningenförändringariakttas Om avhar kunnatavseenden upprättadesbesökenEfterangelägnaellerönskvärdafallsåivilkaaktualiseras; vore iintervjuade,degodkäntsochgranskats avharfallstudiebeskrivningar, somskriftliga förföretagetkontaktatåterefterhandvi iharfallantalIrevidering.fall efter ettnågra
information.kompletterande

exempelvaldavikapitel återgerdettaIrestentvå sätt.påredovisas aviakttagelserVåra ochanställdesdenbådefallstudieföretageni urledighetslagarerfarenheterpå av för attkommentarerkortfattadeendastmedåtergesExemplenperspektiv.företagets ledningintervjuadeviframställts närdessasålagstiftningen somerfarenheterbelysa av beskrivningar,Dessa somarbetsplatser.slagpå olikaanställda avochcheferfack,och projektteam.eller ettarbetsgruppförindividnivå inom enramenpåfallmångai är delenrelevantaden avellerifrågaföretagetföruppgifterstatistiskamedkompletteras
detta

våraIngetstudieledighet.och avföräldraledighetuteslutandegälleriakttagelserVåra ledighetslagstift-iingårlagarövriga somerfarenheteraktuella avhadefallstudieföretag
ningen.
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Halmstads Gummifabrik

Halmstads avseddaförGummifabrik tillverkar gummiprodukter. i huvudsak ärsom
bilindustrin. produktionen60-65 Tillverkningen till delar% är storaexporteras.av

repetitiva arbetsmiljönmanuell med hel del lyft. Den fysiskatunga, ansesvaraen
förklaringen genomgårföretagettill problem arbetsskador.tidigare med För närvarande

förändringsprocess maskiner organisationenoch verktyg har tagits i bruk; rören nya-
sig bort från det traditionella en maskin i riktning självstyrandemotman en grupper.-

anställda 1992 93 12 långtidssjukskrivna och lediga förAntalet trevar varav var
78 verksamma:studier. personervar

Kollektivanställda Tjänstemän Totalt

56Män 43 13

36 48heltid 12
8deltid 7 l

22Kvinnor 19 3

1715 2heltid
54 ldeltid

78Totalt 1662

65heltid 51 14
1311 2deltid

19925Ledigheters omfattning

efter 18återkom i arbeteföräldralediga under 1992.Två kvinnorFyra anställda respvar
fredagen.i regelföräldralediga dag veckan,11 månadersledighet. Två män somvar en

fyra månader.undertvå kvinnor under hela året,Tre studielediga.anställda en manvar
sambandmed företagetsinriktning haintel samtliga fall hade studierna som ansesen

verksamhet.

gymnasiekompe-sinakademiskastudier. två kompletterarbedriverEn de studieledigaav
vidareutbildninggenomgickfyra månaderstudieledig underoch dentens man som var

Gummifabrik.till Halmstadåtervändavalde dockför yrke. Han attannatatt ettprova

marginell.sjukt beskrivsför vård barnOmfattningen ledighet somavav

Enjämfömrüemüsüskmmmmsmümngavkdiglwwmonüamüngvidfaüsmdiefaemgen5
Arergcssistideuakapirel.
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Föräldraledighet

beskrevsSá härarbetsledare.vecka ärdagföräldraledig perde enmänEn varsomav Föräldraledighet.hansförläggningentillframledde avden somprocess
arbetarhaninnebärvilket attlagret.arbetsledareHanärföretaget.Leif sjuårpdarbetathar särskiltintelagretårarbetsledareRollenvardagar.alla 80m15.30till06.45fråndagtid. arbetsledare:rollsinbeskriverLeifocksa somuppgifterandradelhelharsåhanbetungande, en

frånhitkanonerprodukterFärdigaskade göra.vadexaktochsjälvasig vetsköterDe pdfärdigvarulagreti väntandetiläggerochförpackningarolikadetipackarochpressningen egentligenendajagDetadministration transporter.och avbokningsköterJag annanleverans. levererarrätttillleveransplaner, attföljaverksamheten seplaneraärbehövergöra att - lasta.skadevadtrucldörarnatillochsägaprodukter
överföringelektroniskfördatasystemODETFE.ettbehärskarföretagetendeLeif den somär ODETFE,sigläraskulle menytterligare personendiskuteratshar attDetEDI.kdokument.sav

realiserats.dettaharännu

situationen:förklararLeif
fdrjaggrundpdmycket atthögkønjunlcruren. avunderänarbetsbelastninghögrehar nuJag flexibelmåsteJagtranspønbøkrtingen. varaintejagsköttetidigare ensarbetsuppgifterutökade - uppgifterminaallafördetävenegentligersättare -omHar ingenborta.svårtharoch attvara handkanPlaneringschefen ta omdet.kannågonfun:EODEIT .romannanhanteringenavutom - tidigareskötteVD-selcreterareochvdrlagercheftidigarekvalitetschefenleveransplaneringen, var ersättare.ingenfinnsODEITE-arbeteförMen,etc.bokning transporterav

innanhalvårUngefärnrånader. ettdenoch tretvåår yngrearäldstetvabamsfar.den sonenLeifär villedelshanproduktionschefen varaattförhantaladegångenandra omförbli farskulleLeif gång.någondärefterperiodsammanhängandelängredelsfödelse.vidbarnets en10dagarledig huvudetledigöverkundeLeifaktuellt.Att varablevdetfrågannärharttuaattkomöverensDe om hetarättdetdåbarnetvidförsta vardiskussioneromfattande somlika -förföremålintetagetvar sigstodLeifalls.frånvarande menkundeinteLeifdå varamenade attdiskussioner.Företaget
fungera.sigvisadeochdet

cirkus.liteuppstoddettillleddevilket attdatum.planeratföreveckortvåföddesbarnetAndra leifskötteODETTEtid.kortareunde menandra enkunde overuppgifterna tas avlöpandeDe fötäldraledigprincipLeifiNuu:10dagar.itjänstledigskulleegentligen varahanändå trotsatt- någonskullefungeraintedetmålsättning. omandelar menbetyderprincip enlfredag.varje medkommitLeif Uverensharledigheten.hopparöverellerdagantingenLeif annanvecka entar Dettafungerartackvareattmammanharmycketpastaist.ledningenomatttadertdagsom Detttringertpafelrtlüsningflexiblaarbetstider-honkanvarahanmaellerarbetautedkmvarsel.
Leif:för

medintefungerardetperiod.sammanhängande menlängrehemmaegentligen envilleJag vara lönenintedetarvarförintefan jag vetmedföretaget,lojalitetstark -kännerjobb.Jagmitt en sddet.tyckerochmycketfått omharJag ansvargöra.medhar attdetfall...Nä. ansvarallai nog ODETTE.medpdhallaroligtdetar atttyckerjag attockså.Dessutomda jag ansvarrar

fmgerade.6 ärAllapersonnamn
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Företagethar in någonvikarieeller till någontagit arbetsuppgifterhanLeif.överattsan sen
Leif fårheltenkelt till himla hanskapåfyra gårmeddet dagari veckan.Fördet detatt mestase

Leifbra. avslutar:

Även dethar litehetadiskussioner bdda barnledigheter,sdharfacketvarit vid mina inteMaritom
inblandatvidndgottillfälle. fungerar sdhär aldrigkommapd tankenDet inte jag skulle att-blanda facket.

Exemplet föräldralediga illustrerar situationmedden arbetsledaren där den anställdesen
lagenliga ledningen, och den anställde. förorsaka problem förrätt ävenav av anses

fram lösning anställdeproduktionen. Efter diskussioner kommer till denman en som
ñnner acceptabel den inte den ursprungligentänkt sig.hanärtrots att

Exempel studieledighetpå

Ett exempel på studieledighetbidrar till personlig utveckling:när

Soñavardrygtctoargammalochhadearbetatipressrtirtgeni12-13år. fackligtengagetadHonvar
kändedärmedtill lagstiftningenvaLPersonalansvarigberättar.och

skolgångbakom ndgradrSdia ntdngsialigkvinna, honhade arbetsam sig.Fördr en men en
ndgotsedannämndehonför hon pd arbetaharochfunderadepdmig göraträtt attaa attvar
Sofiastärktestankarnapdstudier.vissteintevad.Efter mindreoperationiannat, en annenmen

medförsäkringskassan,arbets-ochpersonalansvarigdiskuteradevarför ochtillsammanssig
honförmedlingenochföretagshälsovårdenhennes Medekonomiskhjälpkunde läsainsituation.

studieledighetgrundskolekompetensocherhöllstudieledighetunder och halvtdr. Ytterligareett eu
ochSofia pd akademiskbeviljad .åkrar examen.år ennu

stöd. återgåDetta någonvågat spränger med lagens Rättenexempel illustrerar hur att
till har inte förorsakat problem:arbete

Sofiaarbetarpáfüetagatmderlovenbetharhitüllsinteleuüllnâgrapmblemförtbretagetmat
personalansvarigetillägger:den

sd mdngastyckenDdfdr problem.eftersomvi intehar behovTank det varit 10 avom
feriearbetare.

Kommentar

1993. Vidför denna genomfördesunderDe intervjuerna studieförsta ensommaren
månadernavisade under dei november det sig företagetförnyad kontakt senasteatt

i huvudsakledighetslagamamedarbetare.ytterligare 16 Erfarenheterna äranställt attav
acceptabla bådafunnit lösningarledning och medarbetare parter.avansessom
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SegeltorpLövsångaren,Barnstugan

iKDFkommundelsförvaltningSegeltorpsinombamstugomaLövsângaren är en av delar påanställda16avdelningar.på fyra64 barnförmed platsHuddinge kommun
tjänster.12.75barnstugans

heltids-1013 män.138, varbarnstugorSegeltorps varav1992vid varanställdaAntalet
deltid.37anställda,

1992omfattningLedigheters

avslutadeochellerinleddeövrigaåret;helalediga10föräldralediga;anställda17 varvar
året.underledighetsin

månaderimånader,10iåret.hela sexunder enfyrastudielediga, enanställda13 var inomutbildningstudieledigheterSamtliga1992. avseraugustiövriga femoch o m sig.vidareutbildarförskollärareförskollärare;blirBarnskötareyrket.

uppgifter1.117;åretunder ombarnsjuktvårdför varfrånvarodagarAntalet av
tillgängligaintetillfällen ärantalochellerpåfördelningen personer

âret.hela75% underarbetstidreduceradmedarbetadeheltidsanställdade22 av
kommundelsförvalming hör även attSegeltorpsiledigheterbildensamladedenTill av och 18arbeteför prövamånader annatoch attmellaniledigaanställda sexfyra envar tilldagarnågraomfattadeperioderiangelägenheter somförledigaanställda egnavar

månader.flera

52således personerbarnstugorkommundelsförvalmingens varvidanställdade 138Av
1992.årdelarellerhelaunderlediga av

anställdaochverksamhetförKonsekvenser

andrainomförändringarochomflyttningarmedföreningiledigheterantaletDet stora a:Underanställda.och ettverksamhetbådeförkonsekvenserhadekommunendelar av detvapåtid trekortareeller avlängreunderolikatjänstgjorde sjutton personer vilketeftersattblevkvalitetVerksamhetensavdelningar.barnstugansvidtjänsterna en av barnomsorgiKvalitetpå barnen.märkakundeföreståndarenochföräldrarbåde
föreståndaren:enligtpersonalen,blandochkontinuitetförutsätter samsyn

Auarbemmedbarrlhandlarmwbmaomanbehârskawaiaochmemdmmanmyckaom
känslor.Viärallauppfosuadepåolikasanochharoükaidéaomhmdetskallgåüll-vadaom
ärüüåwtochmwardetPasmalmmåueüüsammamkmmmovamsomvadsomgüluoch
sedmmâfasviddeLDärförñrdetvüügtmdekännavmmmvüxhfömkhmdemgeru
iolikasituationer.Detlrrukartaungcüiretthalvárfrânattennymedarbetarekommerinpåar

smidigtigen.fungerartillsavdelning
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följandekunde sigperspektiv det sätt:anställdsUr teen

sinframtilltiden1983.Helasedananställdi kommunenochharvaritOlivia barnskötareär
Oliviasinpåbörjademaj1992Trädgardssångaren.Ihonpåbarnstuganföräldraledighetarbetade

1993.i majplaneradåterkomstföräldraledighetmed

åtminstoneTrådgårdssángarenpåsinavdelningOliviatitta pabrukadeföräldraledighetenUnder
snräbamsavdelningbarnen.Honarbetarkontaktenmedför integang manad enatt tappaen per medförstått detåren arharmedbam.arbetadehonmed attTidigaretrivsmeddeL störreoch men

fungerarbäst.smabamhon

ville kommaseptember honmeddeladeiOliviasplaner.Honskaländrades attpersonligaAv
TrädgardssángarenförestándarenBådei december.Trädgardssängarensintjänsttillbakatill

Oliviaskulleemellertidföreslog taklartecken.Förestandaren aupåKDFochtjänstemännen gav vikarieskullePåsäijanuariistället.börja sänochsedani decemberkvarvarande ensemesterut inomanställninghaft fasttidigareVikarienhadegå före jul.slippaTrädgârdssângarenpå
tillkvarfattlöftehadeendastvikariat.Honochhade aukommunen, varaomsagts nuuppmen Oliviagickmedplaneradeåterkomsten. utursprungligen att tadenmaj.eftersomdeti var

semester.
återvändefrån honKDF.fran tjänsteman närtelefonmeddelandeOlivia attfickI november ett en

Orsakentill Lövsângaren. atttill Trädgårdssângarenfåhoninte komma varijanuari skulle utan
i kommunennedskärningarnaTrädgardssângarenslutabarnskötareskulletvadenl januari pga

Tinaistället.skullekommafran bamstugaOliviaochTina,LAS-listan.sistpåde lag enannan- ladehontid i kommunensalanghadebamstuga. atttjänstpåfrånsinuppsagd menannanenvar vikariernapâTr-ädgárdssângarenvikariaarlepaentjärtstutanräntillennyfasttjänst-ochenav
a denskulleTina.beredaplatsvikariengafdrAlltsåñckordinariebefauningsltavare. somatt

fastatjänsten.
ipolitikernatillochdettakraftigtpahade protesteratavdelningenpaFöräldrarna reagerat

intevilleFöräldrarnaKDF. atttill tjänstemännenkommundelsnämndeniochkommunen samt
tjänstgöringsårbakomhade17Tina.FöljdenblevsamtidigLslutavikariernaskulle attbåda som

januari.isinfastatjänstbörjadetjänstgöringsär.Tinaaina9Oliviamedföreträdebresig.hade
varakvarochOliviatickettvikar-iatpâwvsángaren.vikarieñckOlivias

padetta:reageradestarktOlivia

gamlahjälpaminamdnadförställt ochtagit auhadejagHar semesterblevjdttearg.Jag enupp kundede intede.förstoddemig.förvaltningenlackenPdblirvadOch sa menarbetskamrater.
vägrade.Hadejagdelösning,någonskulle hittatycktenågot.Jag menannangöra att varitsdattjaglartrdevarpdgdngkitøtdejagrnáløtpdpengarnamera,tidvadsombarafdttveta

mindär slog:jagsituationkom i motsd Nu vibeskedjick jaglängre. rent.hemma enmennu ochgörsjälvklartvillochhontidigarearbetatihop stannaharkännerjagsom -- jobbigtDetfd kvar.alltför enormtatt varvara
Enligtskirllehanteras.fråganhurforfacket anstämmaavkontaktadepaKDFTjänstemännenmglumskøuesñägankmmh-Timhadejuñertjâmmüukomágodtmdedümedforwüde.

SA.Oliviaborjadepásinvikariatpamvsángarertijanuari,menvaravnanniigaskalirtte
entusiastisk.Honñckinteüllbakasinmspnmgügatjämtsanhønrivdesbmmedochdessluøm
blevhonplaeeradpâenavdelningmedstaabammärhennesinnesseärattarbetamedsutåbarrt.
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arbetstidReducerad

leda tillibland kanvilket75 %,tillarbetstidreduceradharanställda13822 deav berättar:tjänstemanPersonalansvarigschemaläggningen.vidproblem
75%begårnågonvanligasteår attproblem.DettillställakanfäräldraledigheterPartiella anställamedlösadetgår attbarnstuga attpåanställdatvågäller sammaOmdettjänstgöring. 10timmarpånågonanställagårinteDet attdetblir värre.detbarahalvtid, ärpånågon enmen eftersomperfela.detärpåfleraarbeta stugor.menkantill det attläsningEnvecka. varaper någonstans.hemmasigkänneranställdeinteden

gVABbarnsjuktVård av
kommundelensinom1117 dagarVABbarnsjuktvårdförledighetomfattadeTotalt av anställd.dagargenomsnittåttai perdvs1992,årunderbarnstugor

tillväga:burkarhonhurberättarföreståndareEn om
idagdeharbarnmångaifrån Hurbortahonavdelning -ärvilkenschematkollarjagFörst - dag.Enfäravdelningartvåslåihop enkanÅr kanskejagbarndetbarnensjukanågraär av sigdetvisarOm attdag.förbaradet ärellerlänge enbortaskahon omfrågaär varaomannan någonellerkan överavdelningpånågon somfinnskanskedet annanenersättarebehövsdet en dettaförehar sjuJagutväg.ärefter annanringa enövertidAttarbetakansom till för-ringaväljerjagIbland attjobba.kandeochhäratillkanringajag omanställdasom ryckakanpånågon stugasomkanñnnasdet annantill enhjälpadekanhäraochvaltningen om - tilljagDåringerpådagen.ellermittdirektavdelningenjag stängakanutvägsistaSomin. -en sinahämtaochenkeltkommaheltfårlämnatredanhardetillochsägerföräldrar somalla -

barn.

Kommentar
medföreningiskäl,andraoch ävenledighetslagarstöd i avmedledigheterOmfattande förkonsekvenserradmedfördekommunHuddinge eninomförändringarorganisatoriska ochkvalitetverksamhetensgälldeDetbamomsorgen.inomanställdaochverksamhet uppenbartinteemellertidDet äranställda.för dearbetsförhållandensåvälkostnader som dennaförändrakunnaskullegradnågon störreilagstiftningenförändringar avatt

situation.
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Dataföretaget

Företaget,databranschen. äriserviceföretag ettförsäljnings- och somFöretagetär ett
ochskrivaremarknadsför datorer.internationellt dataforetag,inomdotterbolag ett stort

mjukvara.kringutrustning samtannan

23 kvinnorochkvinnor. Fem män152227 ochanställda,379 mänharDataföretaget
30 år.låg;Medelåldernövriga heltid. lirdeltid,arbetar ca

1992omfattning underLedigheters

120medarbetare.tid.under längreföräldraledigakvinnorallaanställdaSjutton envar-- dagar.600sammanlagtbarn undersjuktfor vårdlediga caavvar .
perioder.under längrestudieledigatvå kvinnorochnioanställdaElva män var-- deinte betyder äremellertidvilketanknytning till yrket, att avi regelharStudierna

arbetsgivaren.fördirekt intresse

ledighetslagarErfarenheter av

ledigheteninställning tillledningensbeskriver somDataföretagetvidMedarbetare
ochtidtöräldraledigvarit senastVDdet, ävenbekräftas,det enpositiv, attavanses

någradagar.sjukt bamvårdledig förintervju varitföre vårveckan avsenaste

givitsamtal harvarabilddenDetta oss:är som

Narnágmvinvmfdrüdra-dkrsmdiebdigbörjardumedanmedarbemmmlmmedán
avdelningschef.IaHmänhuskerdeuaigodüd-nárdetgaüafüäldmbdighemkømntermmalt

avdelningschefberánar:medarbetarenåuninstorteettlmlvârimrvag.En

allaförsöker .råga.rddärförarbetskamraterna.påverkafrånvarokommerderasAlla attvetatt
nøjügt.tidgodisdall som

Damñakmnharmedarbemwsjüvdaradmüüsüaümarhamanbdighemhaumdepâhm
Tidigareella ej.nyanstlllasnågonbehoveravdelningschefeaiskafrånvaron avgdr omling varavardetinnenrojligtanansullavikañazdefarulshdtenbhinteanllNulr

azammnmarimmfüemgaummweksamdüauhavihüerundasálângüdsømdakanbü
ñågaomvidsmdieledighetet.
Medmbamenochavdemhgxhefwdüshrtamüusmmmigenanhmvubmhamshbedüm
mdañånmmvissalbmndeubemppgifw.smitum-mwmpm.måmanddgorabessa
ubetmmgifmrlüsesgunmmnâgmmnmmødarbammrøvademundaüanvarmmdra
uppgiftausamejgârauüyuaoverünmuumnindivütexgmoøimmrtdetavenvisshusdár
hmadenüánvmndehudenbdrøvügakømpetmsemplanaassámdemwgammfarsmda
frånvaroperioden.

5317



långadessutomharKonsulternakunder.ochprodukterkunskaperunikahar omkonsultVarje dettamåstefrånvarandeskakonsult varavilketgörkunderna. att enommedrelationeravtalade kundenmed attöverenskommerföretagetinnebärakan attDettakunden. t exmeddiskuteras
planerat.änlevererasenare

individviss ärkundernaon-line-support enomnormaltintemärkersupportsidan.påDäremot. relation-deringerjubaraochvilllnenlösningpáetttelnrisktbortaDeharintedentypenav tillframkommakanindividän somdetdesutom enfinns merproblemflestadeForproblem. annorlunda.detför årmedarbetarevarje ansvararkunderutvaldamedde somMen,lösningen.Medarbetamaharintekundkontaktvarjedagmeddermmenskullehanvarabortaenlangretid
hemifrånkundernamedkontaktenhanhåller

somarbortaenlangretidrnulnuelbranschenrâderensásnabbtekniskutvecklingattrtágon
De lrkunskap.mycket somförinteför tappafrånvaron attundersigutbildamåstemånader. informa-delochföretaget tamed avkommuniceramodemochhemmarerminalviakanhemma en ettlångledigakommer parårdevanligtDet att. somgruppsamtal äri mm.deltation. möten. manadvarjegångerhemnormalt ett -också parsettringerAvdelningschefenmånaden.igånger detlösasbehöverproblemspeciellanågradelshemma.gar omdethur auhöra varafördels att specialkompetenssinharfrånvarandedendärområdetekniskadetinomproblemkan ettt varaex detlösalyckatsharochingenannan

kontakten:hallergärnamedarbetarnavarförförklararavdelningschefEn
villochstoltöverdrkunskap.unika man.vin .romharochVarkunskap. egenpd enVi lever företagetellerblirpdfrdgor gruppendeintealla svararattDessutomvet omutvecklaintetappa.- samhörighet.allakännerlidande-

hjälpfå närforkollegafrånvarande atttillhemringaför enhellerintesig attdrarMan jobbet.tillmedkommafårbarnenocksåhänder attDetkniper.det
föräldraledighetsinunderHonområde.speciella varsittkunniginommycketochkonsultMariaär ideltabehövdehondethände attledighetenUnderprojekt.stateföretagetsiinvolverad ettav uppgifterna.utföraskickadbäst attdenHon vardemonstrationer. somvugenomföraochmöten personalenadministrativa togDenarbetsplatsen.tillsinsigmedhonhade sontillfällenvid dessa avdelningschefberättar:Engenomfördes.uppgiftentidenunder sombarntillsynenhandom

attitydenandraintarMaria.delEn arfolkengagerade är. somhurindividberoendearförrtásDet inställningarna.bådavirespekterarSjälvklartlediga.skaverkligende varaatt
problem.tillställakanÅterkomst studieledighetfrån

medöverrekryteringvidtillbakagárrgen.långalediglreteriraudetblirproblenrEnkonsekvensav duktigtfolkpaarrdraplataervardeuaingetproblemdeafarursalltidbetrovavtillväxtDadetvar
organisationen.i

studieavslutadeefter:trrdieledigakonrnrertillbakal994rakrrarmanmedansjuUndersommarenvidtekniskhögskola.Detjänstadelårmratlefüfyraârsedanñnnsintekvanbetlrokimvüh
övertalighet.bliföljdkanfå;kommer ende anarbetsuppgifter

Företagergarantuarcjattdensomarledigfisamnrajobbvidsinârerkunnllarintefránvarm
vantformnggârmedarbemrmnmmdtmimmmdüümüjösomüdigambukwpünvmje

telnriltutvecklingmmföreragetfbrsøkerhállahantavseenrleindividattuppdarer-axigvadsomsammatjänståtdenhanvamndeinágotânmendetgâroftaintemnmfârbehâüasmvseuvüku
till.tillbakakommerjobbman
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Kommentar

Dataförctagets arbeta visarsätt den mellan friarbeteoch tid, i mångagränsatt att som
företag mycket skarp, håller på suddas Mångaär lediga håller kontakt ochäratt ut. som
står i viss utsträckning till kunders och kollegors förfogande via modem. telefon och
personligakontakter. Detta önskvärt verksamhetensär perspektiv, framhålls det.ur men
även nödvändigt de anställdas kompetens skulle bli föråldrad de underur vars om en
längre ledighet inte höll kontakt och fortlöpande tillägnade sig vad händer inomsom
deras ktmskapsomráde.Dessa iakttagelser delvis innebörd det iger en ny som
direktiven beskrivs lagstiftningens syften, nämligen det möjligtgöraett attsom av att
förena förvärvsarbete med familjeansvar, studier, fackliga uppdrag m.m.
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SystemsBasicUnitCoreTelecom,Ericsson
produktutveck-systemförvaltning,områdenmedarbetarSystems treBasicUnitCore - ochmanualerframställeravdelningSupportär somDesignutvecklingsstöd. enochling 50-taletiochMG-konstruktörer provare6.500Ericssonsstöd carutiner som ger

världen.iUnitsBusiness runt om
Alla är680 män.äranställda,903 cavaravSystemsBasicUnitCoreharTotalt

tjänstemän.

1992underomfattningLedigheters
26genomsnittiföräldraledigaS4 mänåret;underföräldralediga varanställda84 var ledigakvinnor41och120män vararbetsdagar.124kvinnor snitt30ocharbetsdagar -

under året.dagarfemgenomsnittisjukt bamvårdför av
Studiernaåret.delarellerhelaunder stora avstudieledigakvinnoroch 632 män var intressen.företagetsmedlinjeiliggaochtekniska ämnenregel ansesiavser

medsambandiarbetsgruppinomhändervad enbilden;statistiska somdenDetta är
exempel.följandeâskådliggörsledigheter av

ggjekttidspressatiFöräldraledighet ett
sådanbesökteViinriktning.olika enmedsektionerantalfinnsSupportDesign ettInom underoftaochprojektfonnibedrivsarbetetdär12män,anställda14medsektion varav

tidspress.stark

StunebesltrivssomenavdeduktigastetelnükemapåsektionaLHanärnybüvenpappaochlrmr
ledighetallsvidbametsmdelse,narvarandefötaklxaledigifymnümdazsuiretoginteutnágon

tagitdentbtstadeleu.mentardesistafyramánadanapâförüldtaledigheteneñaanmatnman

Sturessekxiaitickiuppdraganutvecklaeustödverktygimmeuomrádmdârnágoumedsmrc
intresserad an.mycketockså avsjälvStureprojektet.i varskedeunderettbehövdeskompetensdeltamjektetvmmycketüdshiüshmhmdmñânbüümvarühvarmseananüdphnmm

orealistiskmmandcskulleklamavdetiallafall. ,
uppvardetkllntattsmreshillevmförüldraledigochplmeángenNarpmjelnüdplanen kmvarutidshitisktandetintefarmnâgotuuynmtekkandelatsppladesuppefterdemPt-oprojektetbetmabbastevaransmregioxüeaütsjalmsuneansvmdeattetsuppgifteriSuites varafranvaranmvilketresul-honominnanhanknuntleforanhinnameddetsomkravdcsavsjalv hanunderdeuesistamânadenmforeñânvuonubetalewümmarovetüdpamâmd.tetadeian

Sektionsehefenberattar:
dethadeMammanhemmaplan.pdproblemocksåhadeochslitenmärkbarthanslutetMot var wlrvisakväll.Förvarje attframåt tioarbetademedockså samjobbigt pappasjälvklart en hanfastänFinland. varprojektetiresultatetavutför presenterahanvaldesjust attuppskattning
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planerades Sturepappaledig.Resan sd detocksåfanns för avkopplingfår ochhan:att utrymme
hustru.I mindre projekthade onfördelatarbetsuppgüer,sd någonett att annan
kunde Sturesfrdnvaro.undertagitöver

Kommentar

Historien dennaföräldraledighet illustrerar hur ledning och medarbetarnai litetettom
företag i detta fall utgjorde del inom företag hanterade situationett stonsom en en--
där verksamhetenskrav och den enskildes önskemåloch rätt motstridiga Detsyntes

gjorde situationen besvärlig projektets tidspresså sidan. och teknikernssom enavar
särprägladekompetenså den andra.

En sekreteraresföräldraledighet

När anställdeskompetens mindre sår-prägladblir de organisatoriskaåtgärdernaiden är
samband ledighet rutinmässiga:med en mer

MargaremksehuamemrwAsekümupáDedgnSuppmHmnmuhmwgiftabesüravm
mangdsmátmpgiñmümmmmmwmüulönaappønaochüdambefamwdemünlünkømmeç

kopierar,bestallerresorochskriverreserlklilzar.skbtetomverksam-honproduoerarOl-l-bilder.
hesparmerusanvarjesektimmástelnaüigtlsowwoertiñaingaomm

MarpruapåbüjahsinlüñüdeäghaiapülwLlgodüdmhndlánntmamchdmhm
vargravidochhadefdravsüaanvarabamsålangehonhutdeHmñzkadesjllvpersomhned-
dehndetüHl6nmmreu@mahvdemmgw.ngimuüxgm.mmnddnmgmochdHmbenpå
Ixmuumavhmncsmrmahuhamppgiüuangüañdimünbâgbaaylpasømlmøddø-
landeangamanattmmskavmburtatillsvidame.

TvåvxhrinnmMugueushdbpábkhsinhdiglmhodademnysdauumpåMngamm
tjännmwâgickpøalkmmdadeamüdmraudalnyashmeüaägbeunyeñøkfast
mmuningJastmMmguemiánmmlhingsawdummUdmmsüaampAmvissuküm.
Detinnebarnlltsânndetfannstvñfastansülldaindividerpáentjâna

Efternágnmânadahannnkomeuhrøvñánlünümuudkmgammmdødesmnhom
hwlmgelxmludeüavdktmwnhemmUnderñánvumhsMmvrctabjuditsindU
julfesterochvârfateryvilluhonoekmharddugitlbessunømharhnplegetirtiüaüvhesøh
ubetsphtsemllenneschefángdehemwgângfürmdishrmalørmwüm

Umulwzgickaüanuumedenabjudaødeamuvgángxvedeüagüdannmudeuppüg
ñiviuigtbmnymaálmuhetamennøppødepøabjndmøaoøhñøkmamáøaáaswni
avgangsvedahgeftammvuitmstalldeaânHmdumdearmhmimnnMmgmemskuue
konmatillbaka.

Mugaruanmhdeanamkmnammânadamnmhønshüekømmmviddmüdpmhm
visaemwsdnbnsschdwmdennymsmudesekrummhademravitmdumMxwemvük

detmgvrsvârtmordnablevhelsttillhakatillsingamlatjlnsnmennârhonñckbeskedetatt
hmimespeddhaoügumnvimemfüuagetshüleaümugauatükvüdigtmhmdet
darllegeherlrteutbjligltetangørarügotanrm
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handledningellerintroduktionnågondirekt,arbetebörjasittkundeMargaretaåterkomstenVid Margaretaemellan.omorganisationvarithadedetfastänlikt enganskasigalltbehövdes var- tidigare.på sättpersonalmeddelande somsammaskickade nyuuten
heltidpåtillbakagickhontidEfterfredag.varjeledig enoch80%honarbetade varbörjanTill en långaochheltidsarbetekombineraettklaraFör attarbetsuppgifter. att avsigtagitharoch mer dagarDessavecka.varjedagarnågradagispåbarnethämtarbarntillsyn pappanmedrestiderarbetarMargaretalnngreftkattkunnaarbetamindrededagarhonskahamtapadagisNlirhamet

dåhonförsäkringskassan attfrån aersättning p gundvika taMargareta attförsökersjuktår
heldagsflex.honIställetförlorar tarpenpr.

varselkortStudieledighet

inteskälspeciellaföretagetdärstudieledighet, avpåexempelFöljande är enett påiställetmånader togistudieledighet utanskjuta sexrättighetsinutnyttjade enatt upp
merkostnad:sig storen

hadeHanpafolkhögskola toppen.medsigstudietidbakomsplittradharHanSvenar enung. medochISupport.DesignanställdeshaninnanEricsson.inomhallpaarbetat annattidigare betaldföretagetmedframförsig.teknikerkaniär avhanhadeSupportDesign enanställningen förvarselkorttillgängliginnebärvilket atthelpdesk. varapåplaceradutbildning.Hanvar detmastedärverksamhetkritiskmycketDettahrsittmed en -problem system.harkundersom sektionschefberättar:kundmissnoje.Enuppstårfortkunderna,annarskanfolk emotfinnas tasom
pdlärarutbildningpdreservplatspdkommitinhadehanhan enhöstast atttorsdagtidigtEn sa valhansdelsförvånad avblev amdndag.Jag p gföljandepdbörjaskulleoch -Universitetet hadehanteknikerkarridrdenannorlundadnheltnågontingläraredrutbildning,att vara dt honomkunde intesaga attjagpersønalvdrdareSomvarslet.detkortadeLrsig.framför ap g detta.förskalspeciellahadeJagchansen.honomattdet getvungenskjuta utan varupp mängdpdVidrogjunior enosshandramatiska person.ävendock varenblev omKonsekvenserna

period.underkundmissnåje en
lösningenakutavarsel.DenarbetsdagarstvåmedhelpdeskpåarbetesittfranalltsaförsvannSven behövdeochproduktenkundeKonsulter:konsult.inhyrablevfyllasmaste att envakanspa somen egentligenHanhelpdesk.isina varintepassade atthanproduktkannedom.i menutbildas ytterligarehelpdeskikonsulten sattesmedveckorBierutveckling.med sexarbetaföranlitad an enmangdkttrtdmissrtöjefrttmstpgaattdetunduhadedadragitpdsigSektionenkonsultinen enperstxusomkundeprodukten-konsulten-ochhanvarfránvarandeperiodenbaiahadeftuirtits

tillfällenkritiskavid ettpar
podukt-ingenhadeDennevakanseu.fyllaförkonsult atteagtgeradesveckor nyeuEftersexkamedanmhbehovdedarföruwildrüngxhhamlednmgbmfürswkonmhatückbda

8 vecka.ihandledarefungeraochutbildningen som
uppstod:kostnaderindirektaochdirektaFöljande

14debedrivitunderskulleegentligenkonsultenförstedenutvecklingsarbetedetBortfallav- veckorna
Kosundfkdentörswkmmulwnöveckorhdpdesk+8veckmumüdningllmmkdnmg

- 000l440700392
800148840465utbildningstidunderkonsultförKostnad ny-
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Utnyttjande sektionsscltefenstidökade.Normaltåtgår1-2timmaveckaförfråga kringav- produktenpositiva timmar hantering utvecklingsidéermm. underde14veckornaav-åtgick åtminstonel0 timmarveckanegativa timmar hantaing klagomålfrånav-kunderna

Kommentar

Denna ledighet och dess konsekvenserillustrerar det värde enskild medarbetaresen
kompetens i ktmskapsintensivaföretag och därmed de kostnaderrepresenterar som
uppkommer vid oplanerad frånvaro. Ericsson intar medvetet positiv inställning tillen
både studie- och föräldraledighet En personalansvarig sammanfattar. cheferna är
positiva till föräldraledighet för både kvinnor.och Demän problem kan uppstå isom
produktionen till för lösas.är att
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KmtrineholmsfabrikenTelecom,Ericsson

AXE-systemet.fordelarochkomponenterhuvrdsakligentillverkarFabriken
arbetsuppgiftermanuella avdelartill avtidigare storabestodProduktionsprocessen ochautomatiseradearbetsuppgiftermångaIdag ärhöFrånvaronvarrepetitiv . självstyrandeiresultatansvarmedarbetatillgradvis attövergårmedarbetarna till18%frånminskatpersonalomsättningenharårenUnder d: senastetlödesgrupper. påbland annatberor30-40%. Dettamedförbättratsharproduktivitetenoch4%

arbetsorganisationen.förändring:omfattande av
ochkollektivanställdakvinnor är580och250 män830arutällda.960harFabriken ca

tjänstemän.kvinnor är25och105 män130
ocharbetstiderolika34finnsdeteftersomdeltidsarbetande,ochhel-inteskiljerMan 14 timmarpådriftstid perförinomtiden enramenvarierar överarbetstidanställdasde medavdelningarPåhelgarbete.ochäven natt-förekommerefterfrågetopparViddygn. frångällaskallarbetstidervilka somsjälvbestämmergruppensjälvstyrande grupper

vecka.tillvecka
60liggafårmedarbetare maxEnflextid.tillämpasavdelningellerarbetstidOavsett tillåtersituationenflex näranställdetarback.Dentimmar40ochtillgodotimmar mzx 1%ledigalltsåochtillfälle varavidtillgodo etttimmar60möjligt utDet är attdet. n skuldibetalasTillgodohavande pengar,utslutar.närstäms manFlexkontotvecka. av

till företaget.betalafåranställd:deninnebär att

1992omfattningLedigheters
individerantalpåuppdelatintevolymiendastfrånvaroredovisarstatistik -Företagets

tillfällen.eller

TotaltKvinnorMän
årsanst.000årsanst.000årsanst.000
catimcatimcaum

21381425713.0studieledighet
5810555510035,5Föräldraledighet
ll20,3916,723,5barnsjuktVård av

är attvanliga mönstretkollektivanställda. DetuteslutandenästanStudieledigheteravser allmänhetiansökerAnställdavet.arbetsividareochföretagetfrånlederstudierna ut emellertid somförekommerterminsvisansökaniår taget;förstudieledighet ettom nedan.exempelframgår ettav
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Beslut på golvet

bemanninçfrágorDen arbetsorganisationenhar inneburit viktiga fattasbeslutattnya om
skallbokstavligen talat på vexkstadsgolvet.Det kan gälla hur närt ageraex gruppen

någon skall studieledig.vara

dextbehovercnetsáuaxeellaejlâttbeslutsvanahdârledighetensGruppentarställningtillom
klarasiglängd. sig ledigheten till omkring månader.kanRördet kortare manom sex gruppmupp

antainenersättamlvaijegiuppñnnsenvissovettaligheteftemømdetalltidkuágonsomár
övrigasutbildningochellerjämnautbildning.Gruppenkanunder begränsadtiddm depå en ner

utmedövenidsarbete.Rdrdetsigotnlllngreperiodertasdockialhnmhetenvihñeimm
till vid relayteringw.in i bildenför hjälpakommerptoduktionsledaien att

Studieledighet ankngging till arbetetutan

studieledighet avseddI debatten studieledighetframförs ibland synpunkten inteärattom
följer exempel påför utbildning leder bon ifrån det nuvarandearbetet. Här eusom

studier med sådaninriktning:en

Anitaharvaiitanställdiwtaltfemochenhalvtår.Sedantvâârtillbakamdemhonlill
løvenarbetarhcmpåfabrikemmestilagxet.förskollärare.Under

Isambammodmmimbestâmdcágüknnsøkaüüfüskálküulbüüüngmmübhwlmdsh
IWLI-lmpábütjahsinutbildningarbetsledateochntedpetsamlchefenbenavanedanifelruaxi

l99l.Anitaharmdahelasinsuidieädansoktombdighettamümü.Houansokahbsuennirten
omsmdidediglntsexmânadaüumnrespeküvetummstmummfbülmaxvufü:

:mdieleäghelsluta då jagochpdjulen. ochmed minvill jobbapd lJag attatt utsomrarna
vilkensjalv sd.Minarbetsledarejobb. för skyddamig jaghar Det gorjag dr vetattgaranterat

kommer någonheltklar. sddetoch räknarmed inteutbildningjag gdr jagnär att somvara
:ludicledighel Iialvdr.ansöker varjeöverraskningför dem jagaa om

AmmhåüasjmvkmmhennwdánubemphmmdasumimÅmimtmewgángpawmh
hardekmtaktnágonmAnadmnmAnitaskaMxjaubemigemHonñngaforannhommhou
kmmaiâroeksamhuhântmwuhañkønühnwdubøtsphøenavmmmmdammüm.
texföranhötaotndetünnsbdiovavexuaarbetskiaftpâcvrigalov.

Vidmmsuppmpadeuakømstakmhønbüunpávükaükvüdigtamewsømhelapáükm
avdelningsomhelsnmathoubehâuaainlömAnimaeceptaaranhoppammpåolikajobhHcn
unmxdefkmmmüdaamümxhkmløpmmdünolüañødøsgnøpumhtbemppgiüu
Mndagtilldagünderwüharhonubaatiueoükaflødesguppa.

Animsuwüdningdmuegendigmünjubnl993.menlwnhnmdangauwüdnmpüunmmum
gomdetbatefterplanøarbonanarbetamtdersommsmmfabükeul994omhmvilLAnitaska

inombanomsxgentillsomvanligtochsamtidigtüatsastelthâwpâattüjobhdvsvikøxül.
boawmümmHmunkerseüümbmmrmmåmdssaneswaanmññnfabrimodilwppa
mdadaiüdaibinmaablmágnmtörskdláxwvikmiemimubaeüdansuzwpágñán
fahrikenforantlmöjligltetantavimiatinombamomsagext.
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vilketarbetsplats.kvinnodomineradvarit40 år,cirkalänge,sedan enharfabrikDenna därefter.arbetstiderocharbetsorganisationsiglin attföretaget anpassatillbidragit att föroch mönsterFormerföretaget.ibarn, sägerföttalltid manharKvinnor tör-kvirmor ärär attvanliga mönstretDet nulagstiftningen.medskiftarharledigheter tillåtergårde% innan75arbetatidundersedanförperiod enlång attiäldralediga en

heltidsarbcte.
sigblandvilket annat tarpositiv,studieledighet ärtillinställningenprincipiellaDen terminer.mellanochlovunderarbetavälkomna attsrudieledigaärallaiuttryck att verksamhet,företagets tmedsambandharstudiertillaktivt somFöretagetuppmuntrar förinriktning att svaraliknande genommedoch kursergymnasietlinjeeltekniskex visar, säger attErfarenheten man.böcker.ochavgifterfökostnadernadel aven därförVioslagbar satsarstudier ärperiodsedanocharbete enkombinationen av studielediga.varitdemtillbakafåför somarbetetgodadet att
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Kamstedt Allköp AB

I denna ganska hallICA i Halmstad säljs dagligvaror vissaoch specialvaror förstora
cirka 90 miljoner årligen.kronor Butiken har tillverkning bemannadkan.egen av

Öppettidemadelikatessdisk brödavdelning.och bemannad 8-20 måndagtill lördag.är
På söndagar det 11-17. Kamstedt Allköp har mångastabil kundkrets,är Öppet ären
stamkunder. På ökar kundtillströmningen kraftigt turismensomrarna p g a

Antalet 48anställda 64, 16 och kvinnor. Flertalet 437 och kvinnor arbetarär män män
deltid.

Ledigheters omfattning under 1992

Tre kvinnor föräldralediga perioder.under längrevar
Tre kvinnor lediga för vård sjukt 40 tim.barn vid totalt fem tillfällen cavar av
Under hösten 1993 avsåg föräldraledig under 10 veckor.männenatten av vara
En kvinna studieledig under hela året.var

Studieledighet innebar besparing

När efterfrågan tjänster ökar eller minskar förändras behovetpå företags ävenett av
arbetskraft. ledighetDet innebärockså ansökningar kan välkomna sådanaatt om vara av
skäl:

Annaharsedanhösttemürten1991varittjärtstledigføratxsusduatillfriüdspedagogHonkonrma
attvaramrdigtilljulen 1993.Annaberanar:

pd i kassan.Jaghadedäarbetathä fyra dr ochFd 1991börjadejag sitta ivintern tröttna att
fick besked till frizidrpedagoglin-ville ndgot pd jagNärjaggöra att antagenannat. sommaren var

gängen taladeanför henneavdelningschef.Det första jagtalade detför minjen jag attvarom
talademed dåvarandeVD. talat medKarin.ville vidare.Hon Torstenjag studera som

aldrignågontvekan skulleallt skullegd till. Det jagfackordföranden.sd rättatt oma:var
korn muntligen jagansökanharjag aldrigfyllt viledigt.Någonsbifllig överens attutan om
tänktealdrigpd baraskulleklarmed studier.Jagskulle tjänstledigtillsjag mina pgomvarvara

helaperiodensåldeledigtfär i svepansöka ledighetunderterminenutan ettom

Nhmmhadeberámtmhmviüevmüänmbügsamlødøsvnavdølüngsøhámihmnoch
f6ranl6m Amastjñmtpå20ümmupavecbdmEemchs
upppånågmsanNågmvürariefdrArmavarintenödvlndigeñusomñmwdendm
delüdsanstäluaganmvükgâuppiüdsamüdigtsmnansámmgmbüjadegámmgaoch
pusmdbehwadmfcrmimüUrfömmgemperspdcüvmdarüAmmsdansiediglm
valkommm-dekundemmshpasamktyrhnumnmnâgmbelüvdeñütánammfaümøc

frågadehelgerochlov. Tors-taarbetat pä DetstudietidharjagUnder helamin extra somvar
och lördag månadunderterwrinernasöndagararbetarville det.Jagjag inte göra tre perenom

ledig Nunågonsemesterschema,dvspä gär pä ersätter äroch laven jag in serna-ter.p gesom
ärjagjusnartklartochsømøbetmtarbtadenserutnulärjagintefänägøtjøbtsømjagär

kanonerülbakagällerdet jagNärkvar.Vi harinteutbildadför. Sd blir ännu.jag pratatomnog
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detvecka,20timmararbetstid menpermindetenligt ärochartstâllningsavaligattidigaremitt
bli.detbrukardelblir säkertmer-

-tiderocharbetsugggigAnpassning av
arbetsuppbådearbetsorganisationanpassainformellmedföretagetslilladet ramInom

arbetstider.ochgifter
butiksledarut-igenom80-taleti slutetgickoch1984 avsedanICA AllkbppåarbetatharLena arbetadegångenfastagravidblevLenaNärsmåbam.tvåharHonICA-skolan. nubildningen månadssamtisjukskriventreLenagraviditetenUnder varinpackning.ochmedkassaheltidhon undvikaforkontoret attpåveckornågrahalvtidubetadedessutomHonhavandeskapspenning.hade hände:vadbeskriver somLenaarbetsuppgiftemadetunga

medVD.taladetid.Hongodavdelningschefimintilljaggångenfärgabarnmed sablevjagNar månaderfemihemmavaritjagNärborta.skullejaglange varahurnågotbestämdeinte omVi barabehövdes.detdåoch når mendåjobbadeliteJagfick jag.detochjobbabörjajag extraville hadeNdrbarnet.handkundeoch omtahemmaminrd varpåhelger maneller attkvällstidpå kundejagDärfördagisplats.fick ingentillbaka.komma menvillejagfärtildrapenningenpdslut vissteVihalvtidarbeta etttag.medTorsten attomkomöverensheltid.till mintillbaka utangåinte ochJagigen.färåldraledigskulletills jag varabaradetsåbaraflerha varvilleviju att fåjagskullebarnetandradeteftertillbakakomjagnårattkommitöverenshade omTorsten
heltid.mintillbaka

haellersjukskrivasvarkenbehövdeochbättreLenamåddegxaviditecnandradenUnder gång.enstaka mennågonbaraLena extraarbetadeförudraledighetenUnderhavandeskapspenning. EñerAllköp. enICAocksåarbetarsläktingar.via somarbetsplasenmedkmtaktenändahöll honundradeoch ommedLenakontaktVD.nuvarandeföretagetsGunnar.föräldraledighettogårs skullebörjaigemlmarbexadetillenbörjandeltidendagperveckapâkontoretmedinteinte heltid.sinochbenavillegåtillbakatillmedbamtillsynensigvintrasordnadedetuppIuppgifter. Lenaavslutarsinberattelse:pålagret.delsarbetapakontoret.dåerbjudartdecmmdekfickLena
tänkerjaglänge varahurnågotfäråldraledighetersagt omlånganinanågonvidintehar avVi sigJagtillbaka. attvet varekommerjagbli närskadethurpåosäkervaritaldrigharJagborta. kundegångenandratillbakakomjagNarorätt.någotskullegåraVDnuvarandeellerdåvarande arbetstideroregelbundnasåochkassanivillejagsemeswscheønat varaomtiderbarajag ur jåmhadetillsammansochlagretpåfick jagIstället varadagis.medkombineraintegårju attihopminaarbetstidersåaadepauadeossbådaJagtr-ivsbåttrenuanjaggiordeikassan-detharjuVibutiken.ipackar utejagallafall uppnårijaginforKundernastillasittande.så småpratavar ochbrukarDe stannaborta.jagårdirektmarkerdeoch omstamltundermångaganska följakanjagattkassan.ijag genomsattnårdnservicebättrefaktist: nukanochjag gelite

ñnnsfsakerochvisademmed var
olikafemvidtimmar40totaltbamsjuktvårdförlediga avkvinnor1992Under trevar anställdadekommenterar avensa härtillfällen.

såellerhemmavaritjagsjukanårvaritbarnenharAntingenhar.VABtagitaldrig utharJag VABpåslutriskerainte attvilljagsåochjobbsittäterHårherrarna. manvaritminhar man jagkundedet varintevisste attman-jag -kontaktdagtagitdød utjaghar enNyligendagar. Vifåralltidledigtnarvibeløverdenbaravisågerfrånintedettavtrtinabarnpålágerskola. någonförinjagryckergångledigt,nästafår jaggångenEnavartadra.uppförtäckertid - dag.ledigapå min
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förhållande till fallszudiefö-Omfattningen vid detta företag låg i övrigaledigheter ärav
ledning och enligtsamarbetsformermellan anställdaArbetsorganisation ochretag. ger

fasta Rixmöjligheter till ñnns inga mtiner vadvad goda lösningar. Det somsom uppges
arbetsuppgifterlängre tid. lediges kan absorberashänder någon blir ledig för Dennär en

vill utöka sin arbetstid iblanddeltidsarbetande ochandra; i regel finns det någon somav
vikarie.jobbaranställs någon dem extra somsom annarsav
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Patentbyrån

denmellanmellanhandfungerar ensomkonsultföretag,privat somPatentbyrånär ett Patentverketochansöka patenti begrepp omstår attföretagellerprivatperson som-- Patentbyrånsmönsterskydd.ochvarumärkengälleruppdragutförPatentbyrån även mm kravgällerdetbl näradvokatbyrå, apåminner endrag omharverksamhet som
diskretion.

studieledig-erfarenhetNågon avkvinnor.tolvochanställda, mänfemtonhar treByrån VDföretagetspäutfallit sätt somflkiildraledighet somdäremotinte,har avhet man
olyckligt:anser

myckethonanställningsintervjuemaatt varvidsjälvmenadeHmpåkontoret.anställdesLena dähadeLena son.meriter. enfinapåpamervet.åtminstonehade.duktigoch
honbådeocharbetetför attlämpadsärskiltallsintehousig vardetvisadebörjar mNärLena specielltinteochstñddiglitegänget.iinaldrig varkornHonom.sjukaochhennessjälv sonvar ochinvikariesattesarbetsuppgifter -hennesmilk-aEd -Arbetskamraterrtaomtyckt. aldrighannsig.Lenaförväntathadeallaavlastningaik denineinnebarLenaanställningenav frånvaro.allorderttligtjobbeti ain p gkomma

sjukskrivenblevförlossningenutantillframi tjänstHongravidhonblev varhalvårEfterett fleraanställtoch nyaomorganiseratsföretagetharforaldnledighetenUnderhalvårinnan.en tillsvidaremedvikarieutaninteKarinanställdes somm: lemersättareSom -medarbetare. honomorganisationengörattframtid.meninomtillaaka snarkomma enskautställning.Lena övrigaochlämnade.VDhondenannorlundaänhelt utorganisatfm sertill somtillbakakommer en förhurdetskagä:medarbetare
denhonintedelsdrgöra,myckethar attdelsarbetsbrirthenne akanintesäga p gVi -upp varitibarahonharlängeanställdvaritÄven harhonfall.sådanagdi omskulleförstasom tjänstgåringrtid.längre menharhenneefteranställdesdefleramånader som10cirka avtjänst - kanjaghit igenvillochhonnyligenreldønkøntald -haftharVityvärr.inte,deträknasrd dthenne,jobbuppfinnaalltsa ettfdrViändrats.harmycketdetdrhon, somjobbet, sager men förreceptionen,ijobba ansvaravdlfdrHonbehovdirektanägra nu.harinteävenom fdrval VifdrViockså.såntoch se.haftkokakanskesysslordiverseutföraochtelefonvdxeln - någondetintedrvilketuppdrag,flerinmedatt1avälkompenserafdrsdövertalighet.vissen

pd.brist

Kommentar
medanställdmedhasigansåg enföretagetproblemdeRsrknippades somintervjunVid rekryteringmisslyckaddetVartänkbara: enärförklaringarAndraföräldraledigheten. turordningsreglerLASmedsvårigheternaförknipparimligaredet attVar
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Pilkington Floatglas

Pilkington Floatglas AB tillhör den engelskakonoemenPilkington plc världensärsom
ledande glasföretag. Glasbruket i Halmstad, drift 1976,i utprägladärtogssom en
processindustri.Floatmetoden, användsvid hundratalanläggningari olika delarettsom

världen Pilkington driver tjugotal, innebär flytande glasmassaflyterettav att utvarav
i band på bad smält Produktionen kontinuerlig år efter år.över ärett ytan ett tenn.av
Avbrott planeras till tionde år för och smältugnarnarenovering ombyggnadvar av

HalmstadsfabrikenI produceras 200.000 till 800glas âret värdeton ettca om av ca
miljoner kronor.

Antalet anställda 410, tabell.lir ca se

Kollektivanställda Tjänstemän Totalt

Män 275 95 370

heltid 261 94 616
deltid 14 29l

Kvinnor 18 24 42

43heltid 12 19
deltid 6 5 l7

Totalt 293 119 412

659heltid 273 l 13
46deltid 20 6

Lediglgeg omfattning 1992under

31 Riräldraledigaunder 66 manmânadervid 88 tillfällen.och sju kvinnormän var

sjuktbamvidütillfällemvaravenlângSøtmänochsexkvirmorvarledigatbrvârdav
period. manmånader.i sammanlagt23

Tieuonanstlllda-elvamänochwâkvinnm-vusmdieledigaundersammamagtw
uteslutandeStudiernamanmånader. dvs i genomsnitt 79 arbetsdagar. nästanavser

anknytning till arbetet.utbildning inte harsom

§tudier ggh ghabilitering

kommit till användningpå hur studieledigheterPilkington finns flera exempelVid som
euvikügtinshgimhabiüteángsinsatserförmstäüdasomuvoükaskälmtehmm

arbetsuppgifter.tidigarefortsätta med sina
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Vuxenskolan.kommunalalinjeekonomiskagymnasieskolanslasaförstudieledig attAntonär avdelningenkallai denoperatörarbetadelinje.Anton somprocesstekniskgåtttidigareharHan pågår.utredningellerarbetsskadadethuruvida äroklart en -Detskadades. ärknähansnär till sinaåtergåmedräknakunde attintehanilla datanattsåknäAntonskonstaterades varattDet Representanterarbetsuppgifter.påfrestandefysisktmindrebehövdeHanarbetsuppgifter.tidigare församladwsjälv attAntonfacketsamtarbetsftimedlirtgen.försäkringskassan.företaget.från yrkes-heltsig nyAnton enblevResultatet gavattskullegths.vadtillframkomma som rehabiliteringsersätming.viadärefterochsjukpemirrgviafinansieringmedkarriär
få arbetasäker attförDettaår. attvarje varaaugusti-juliperiodenstudieledigAntonär dåarbetarHande somrarna.senastegjorthan trevilketsommarferierna.underPilkington terminema.underarbetsplatsenmedkontaktenhallatillsjälv atthar senAntonkontoret. arbetskamraterna.tillhantittarÅtminstone termhgångerperettpar

ochharellerhögskoleutbildningekonomiskinhankommerbeskedAntonNu omvantar lovatPilkington attharblirhan antagenOmockså.till höstenstudieledigtansöktdärför om
in.kommerhantillsnagotordna

Missbruk

lagstiftningen:missbrukmisstänktpåexempel avEtt
år,tvåungefärivaritbortahadeDeutomlands.studerafistudieledigt attansökteTvåman om Pilkingtortistallet.företagdrev egetettstuderadeutanallsintedebörjade anryktetnar ochdetvisadesigmmännenintekundebevisaattdestuderadebeñckdáettundersöktesaken hadearutarsEffektenDevaldedetsenare.sig.antingenåtergåitjänstellasagauppultimatum- för demistallet varuppsägningar. someventuellaviddrwbatshadentanniskorandrablivit att

skal.giltigafrånvarandeutan

arbetstidReducerad
formiföräldraledighetpartiellmedkombinerainte attarbetstidssystempassarFöretagets blirarbetspasstimmarnågramed perarbetstidenförkortaAuarbetsdag.6 timmarsav avtalatfackklubbenlokalaoch denföretagetharDäriüprocedur.omständligalltfören årsarbetstidderasminskarIställetarbetsdag.timmarstill 6har rättskiftarbetareatt utfyllnadstid, somsig görapåkrav attintehardedvsmängd, sammamotsvarandemed

har.heltidsanställdade

Kommentar
proeessindusuinsföljdtillbemanningsplaneringär avocharbetstidssystemPilldngtons bemanningtillräckligsäkerställaförutformad attgradhögovanligtivillkorsärskilda

i närvaro.variationervidäven
denifrågasätterledighetentill meninställningpositivharföretaget enInom man osäkerhetdenpå,tankemedframföralltsuidieledighettillobegränsaderättentidsmässigt

vikarier.förskapardetsom
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Sahlgrenska sjukhuset

62.000Sjukhuset Sveriges sjukhus. 1992 hadesjukhusetdrygt intagnaär störstaett av
medsjukvardandepatienterpå vårdplatser.374.000läkarbesök 177.000besök1.255 och

Omsättningen 2.5 miljarder kronor,behandling, sjukgymnastik, genomfördes.t varex
1,5 miljarder personalkostnader.varav var

5.300 sjukvårdandeAntalet vid Sahlgrenska 1992 7.000, drygtanställda var varavca
sjuksköterskoroch 1.700administrativ personal,kök, städ,personal läkare, transport.-

tekniker och hantverkare.

tredjedelar heltid. arbetardeltid, timanstllllda ellerTvå de utställda arbetar Resten ärav
tjänstlediga.

Ledigheters under 1992omfattning

personalstatistik omfattningen förâldraledigheter8,8Enligt sjukhusets motsvarade av
arbetstid. Häri ingar såväl föräldraledighet tillfälligtotalt tillgänglig längre somav

ledighet för sjuka bam. Studieledighetensvolym 2.9 %.vård varav

Sjukhusets töräldra- studielediga,visar inte individerstatistik hur manga som var resp
varaktighet.inte heller franvarotillilillen och dessasantalet

föräldraledighetExempel på studie- och

vårdavdelning. erfarenheterheltid på HansJohan sjuksköterska arbetarlir ensom nuen
möjligheterhur ledighetslagarskapatunder tio år på Sahlgrenskaillustrerarsina drygt

sig förena arbetemed tödlldraansvar:för honom, först vidareutbilda sedanatt att

Undamiuenavm-mktmlohmmomdammdaskmaskmsuüidedigførmvümwüiüasig
üusjtrkskømrskalohmubemdemdahehsnrdieüdmükmklmekmanmüdmüdwvw
detenkeltauarbetaexuadetfannsgouomtilltlllmdaexuapasonalbdrøvdeslohanvardl
ümmswüdwhgickmpáolüuwdelnügxvidbdwmiüumdükdighamkømløhmülmah
ochñckentjanstsomsjukskøterska.

Duuvmügtanbádemdie-ochüküldmkdizühbüutmáaünhdigltuberyckuürnm
vümiermedkmvuseLjobhruuaplhelgacm.FdrmlngawddnhguudetrMdnmgmm
hasüuüngledigaannünnkdetuwânmhunmmavøhingmbetmsesoøksâvmüam
denbdige-hmnnnkmdármedhåüaágajaumeduwecklügønhomáuamádelmtmdaw
langretidsfrånvam.

Vidatugângüntjanaüngadenñánvumdeodtulxanauhaühmvünbødabaünmax
plmaatdanmfcråtukomapabdiglmmmükamhdmumlüdehtehørtavsigska
avdehmgsfaestámmmmkmnnvikmámskambeskedámümnmnümdüumhadhønüa
sluta.

Pmmkkühmüldrüedigahuwüighemanürvannanâtükønaiádbembammügta
avde pAmdemwvuandeübummsagdlaeiA
berittarhtndethutdegatillüdigale-rlürdetvubristpápersotnl:
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avdelnings-Somaugusti.Itillbakakommaskapdpapperethar somAntag mamma.att en Hontillbaka.kommatänkerhonhöranärfårjulilden atttill hennejagförestdndareringer senast Beskedbörja.honvilldetfdr omhonfortsddagisplats.fdrhonnär menhonintedd vetsäger att vikariehatillmåsteSdjag attvarsel.veckas senågonbaramedkommakandagisplatsfinnsatten arbetefdttochsökt annathakan ettledigedenförvikarierartill. Denmånadåtminstone somen hatillPersonalen attvikarie. serrekryteraochfdr :tig enSdjagnaturligtvis. uttiden geunder - hällerframme.liggergäng,pdvikariathardetillsjälva nyaförsökerde attvikariatlånga se-
kontakten.

innebärvilketgrundbemanningförhöjdkalladsåtillämpassjukhusetSahlgrenskaVid normaltillhänsynutsträckning tarpersonal i somtilldelasavdelningarna enatt mycketoftamedsjukvårdenvanligt inomdet1980-taletbörjanIkorttidsfrånvaxo. varav dessarekvirera ersättare uravdelningarnakundefrånvaroVidpersonalpooler.stora intenormaltoch ersättsavdelningsföteståndaretillanmälsKontidsftânvatopooler. nu
vikarie.genom

arbetstidReducerad
påexempelutsträckning.Ettiarbetstidreducerad storocksåförekommersjukhusetVid

Rräldraledighet:partiellaJohanstillgåkan ärdethur
medsinavdelttingsfötestándatefüaüskulleblipappalaladehanförnágxaârsedanNärlohan Hanvilledockvaraledigheladagariställetfümeddelaatthanvillevatapattielltibráldtaledig. fåledighetenumynjavilleochhandagbarnvårdareFru:perarbetspas.timme varnågonutat ta 100%frångickhaninnebar nerannat.Detta attnågotochgenhemifrånmedsigsintanu son

berättar:87%.Johantill
dagarvissaenkeltbortheltViville. togñckproblem. mandetinga som1989-90. ma:Dd, var denunderarbetspass23harheltidsschemaEttwekar.ferntäckerschematschema.mittur iställetförfemveckorsperiødvarjedagar15ledigalltsåocharbetspass20hadeJag vwperioden.

är.heltidstjänsterna12,som
vikariesamesejimutanviddetillmlettdalohanvarbonahadeavdeltüngeulagteNågon dm :wereñckde ettävenarrangemanget.. omingetomnorrnalL saänbemanninglassändefåugümatmamExempelvisdetkvallspasssomJohanvarbonapAñckdeumdra

skbtaskmmmsamñmxviunuünøednbøhhadedetdwkaüüdwmsñmsjukskmøskm
mätkerlxellaPatienternaovanligt.ellaingentingegentlig: nytttideazsådetvarvissavarensaminteomnâgmarbotmpádcttasm.Dattypeaavlângatelationertáderintenteüanpatiezltoch

petsonalpáenvanligvátdavdelning.
skullegåtillbahtillbeltidvilleattloltananlingetlgåtttillbakalillheltidheüitngeuNuharJohaneuamkommubaspasüdvujeammimHaJdImnwmransimüomnpåubamuhmdm.

göranteamngmanarumndwnnodtudenmagamngsmmeuvupmtypavteáishegm
hanhadetidigare.
Johanbaaumvidamauhmmubemrüsammmuwdmsjukskøtashsømubüuüavâku
förtwnnesdelümebümhongårhanlhüdigatemvmmlnmmsäguvüvadeamaspm.bu
säusmtemnágmasümmmhaxmdábnükdigldagünmmgeüpemmalpødaüpløckafok
urvidbebomlmlletharmatftörlwjdgxwxibetnatmingforantackauppftñnvaxoidrlohamdel
fårdeteñektmauhanñrubemsomathsjukskbtaümnâgmümmupâvzjeubetspüs.
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Kommentarer

Johanserfarenhetervisar hur ledighetslagstiftningenunder antal år förefaller ha givitett
individ precis de möjligheter lagstiftningen syftat till. Han har kunnaten som

vidareutbilda sig med bibehållen anställningsnygghet. harHan kunnat förenasenare
föräldraansvarmed yrkesansvarpå det honom hansfamiljesituationochsätt passatsom
bäst. Hans valfrihet i detta avseendehar reduceratsunder tid förhållandenanärsenare
på arbetsmarknadenförändrats.

Johanserfarenhetervisar också hur den ledig kunnat bibehålla kontaktenär medsom
arbetsplatsen tillfälliga vikariat och inhopp andra varit frånvarande olikanärgenom av
skäl. Det innebär han har haft inkomster, arbetet har också bidragit till Johansatt att
kompetens underhållits och utvecklats till fördel för honom själv ocksåoch för
verksamheten. -
Ur företagets perspektiv innebär de talrika ledighetema omfattande administrativtett
arbete.En avdelningsföreståndare hälften eller hennestid går tillattangav attmer av
lägga och ändra tjänstgöringsschemanoch jaga vikarier.

Vid Sahlgrenskasjukhuset tillämpas i praktiken principen den ledig haräratt som en
viss tjänst eller befattning honhan har återvändatill. Formellt denrätt sägsatt attsom
ledige har återvändatill likvärdig tjänst inte viss befattning; praxisrätt haratt en en men
blivit en arman.

Vi också planeringen tjänstgöringsschemanpåverkasinte bara de anställdasattser av av
önskemål andra institutioner. Tidpunkten för den föräldraledigaävenutanegna av

återkomst från ledighet kan påverkas beskedet plats på daghemmetkanäven närav om
lämnas.
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HornsbergsgaragetAB,SL Buss

Homsbergsgaragetlän.Stockholmsinommed busspersontrafikbedriverABSL Buss anställda,400drygtharArbetsplatsenbedrivs.verksamhetenvilketiÅkerierdeär ett av
chaufförer.95% är

TotaltTjänstemänKollektivanställda
33712325Män

25712245hel 8080del -

91982Kvinnor
70961hel 2121del -

42821407Totalt
32721306hel 101101del -

1992omfattningLedigheters
manmânader.100sammanlagtunder caföräldraledigkvinnorfemoch varFem män tjänstgöringvissförundantagmedårethelastudieledigakvinnorfyraoch16 varmän övrigagymnasiekompetens;sinkompletterarstudieledigatjugudeSexferier.under av ledighetansökerstudielediga omdehälftenUngefärhögskolan. avvidstuderarfjorton ferietid.underarbetetilllagenlig rätthardesåitermin attför tageten

konsekvenserLedigheters
allakörakanchaufförerallautbytbara;heltanställdadearbetsorganisationärdennaI tjänster200de sombesättadagligenledningen är attförgällersakenlinjer. Det

enligt plan.rullaskalltrafikenförerfordras att

varseltidBehovet av
anfördesföräldraledighet avrespektiveansökan semesterbussmrares omkvinnligEn kanrättigheterlagenligaanställdasefteranpassningarpå hurexempelledningen ettsom

undvikas:kunnaskullekostnadervalla som
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15 Stinaansökteskall in denEnligt direktiv semcsteransökningarlämnasledningens senast mars.
majochville hai börjanhuvudet då. komhoninte någon Däremotöver tagetsemester avom

i juli.semester

linjektmskapbådebusskortochsvårt hittakompetentavikarier meddetDet år attattuppges -- semesteransökan.beviljadedärfördyrt utbilda Ledningenmedsåkortvarselochdetår att nya.
augusti.Denföråldraledigunderjuli ochStinain ansökandärpåkom medDagen atten om vara

införpå varseltideftersomStinauppfylldekravengången inte ledningenneka.här ktmde
problem lösa:personalansvarigaharledigheten.De attettnu

undvikaledigheteninågotförtill detför och kan inteslöcarverkligen göraHon attoss
sambandmedsintill ochläggerdet ioftaföräldraledighetFolk sommarenspararsommar.

det sdpersonalbehovpd sd inteför någotlägre störhar i och .dyVi attsommaren.semiter.
till godtidhemsktrycketbarade isäger

körabuss.svårt.Vikarienmåstedelskunnavikariepåkortvarselrekrytera kompetent årAtt en
blir mellan70utbildanågon kostsamt.olika vid l-lornsbagsgaraget.Attdelskunnade mrerrta ny

bådebusskortchaufför. omfattardåför utbilda Detta000 100000kronor kostnadenoch år att enÅterstår övertid.låtaövrigachaufförerarbetalinjekunskap.och an

två veckorsmånaderhar medstudieledighet efter någraDen avbryter rätt attensom
fall det bra för företaget:följande passadeåtergå i arbete.Ivarsel

Kristinabörjadesmdetaheltidpåhösten.Mensmdicrrtagickintesåbmochhonhoppadeaviapril
förattbdrjaomföljandehöallortvillgivetvisbtkjakürabussmedertgånghonhadefanatsitt

avenchaufftkförelågjustdåUndadenpågåendebesluLDaIhårgångettgickdetbrmbehov
müomhseñngmbüraganisanonmbåmepåmphmmpasonalbdnvetOmnågmpåkmmsel
återgårtillarbetekanfölidendåbliextrakosmaderpgaövertalighet.

Kommentar

ingen anledningpositiv; det finnstill studierinställningFöretagetsprincipiella är att tro,
med detskall fortsättavid 20 års ålderblir bussförareden restenatt sommenar man,

efter år ochpågå årstudieledighetenkanifrågasätterlivet. Men att enanserattav man
möjlighetenifrågasätterrimlig. Man äventvå förefallerbegränsningtill något år eller

tjänstgöring undertilllagenligledige harledigheter så den rättdela längre at:att upp
tillfällen.vid delferier, till övertalighetvilket har lett en

Avslutning

ledighetmedsammanhängerproblemexempelgenomgående i dessaEtt är atttema som
särprägladeftersommångkunniga.Menochellermänniskor utbytbarablir mindre årnär

relationer inomkontinuitet iväsentlig liksom behovetkompetens blir allt avmer
framförhållning. Det ärockså behovetsåökarmed ktmderklienterocharbetsplatsen av

lösningarför finnaanställdaledning ochansträngningartydligtockså att somatt av
viktigaönskemålbehov ochanställdes årkrav och denverksamhetenstillgodoser både
orsakarlagstiftningen utformningDet inte baravillkor för undvika problem. år somatt

den tillämpas.på vilkendetkonsekvenser även sättutan
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