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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
-
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Dnr KS 2018-63

Kommunstyrelsen

Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda
uppväxtvillkor för barn - en ny modell för
föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), yttrande till
Socialdepartementet
Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas enligt förslag från Koalition för Linköping.
Ärende
Linköpings kommun har fått den statliga utredningen Jämställt föräldraskap
och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
(SOU 2017:101) på remiss. I betänkandet föreslås en ny modell för
föräldraförsäkringen, bland annat med syftet att föräldraförsäkringen i högre
utsträckning ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden.
Förslag på yttrande har utformats av den politiska majoritetens politiska
sekreterare i samråd med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, det
vill säga de partier som gemensamt utgör Koalition för Linköping.
I förslag till yttrandet från Koalition för Linköping föreslås Linköpings
kommun tillstyrka flera av utredningens förslag, med vissa tillägg och
påpekanden. Det övergripande målet med utredningen, att bidra till ett mer
jämställt uttag av föräldraledigheten och öka jämställdheten i arbetslivet,
tillstyrks i yttrandet.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2018-04-17, Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för
barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), yttrande till
Socialdepartementet
Förslag till yttrande
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Bakgrund
Linköpings kommun har fått den statliga utredningen Jämställt föräldraskap
och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
(SOU 2017:101) på remiss.
Utredningens syfte och förslag
I betänkandet föreslås bland annat en ny modell för föräldraförsäkringen. Det
övergripande målet med utredningen är att föräldraförsäkringen i högre
utsträckning ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden.
I utredningen föreslås bland annat följande:
-

En ny modell för föräldrapenningen införs, där föräldrapenningen
koncentreras till tiden för barnets födelse och de första åren i barnets
liv.

-

Lägstanivån inom föräldrapenningen slopas och ersättningen föreslås
uppgå till 460 dagar med ersättning på sjukpenning- eller grundnivån.

-

Antalet reserverade dagar utökas och föreslås uppgå till 130 dagar för
vardera föräldern.

-

Möjligheterna att använda föräldrapenningförmåner utökas, bland annat
genom att förälders sambo likställs med förälder.

-

Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundade inkomst vid
graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning föreslås höjas från 7,5
till 8,0 prisbasbelopp.

Förslag på yttrande
Förslag på yttrande har utformats av den politiska majoritetens politiska
sekreterare i samråd med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, det
vill säga de partier som gemensamt utgör Koalition för Linköping.
I yttrandet föreslås Linköpings kommun ställa sig positiv till innehållet i
utredningen, då ett mer jämställt uttag av föräldraledighet är viktigt för att öka
jämställdheten i arbetslivet. Utredningens intentioner gällande att underlätta för
olika föräldrakonstellationer samt att lyfta företagares och studenters
situationer tillstyrks. Linköpings kommun föreslås även ställa sig positiv till
förslaget att prisbasbeloppet 8,0 ska ligga till grund för alla delar av
föräldraförsäkringens ersättningar, inklusive graviditetspenning och tillfällig
föräldrapenning. Avslutningsvis föreslås Linköpings kommun betona att då
föräldrar enligt förslaget ska ta ut mer föräldraledighet under de första åren av
barnets liv, behöver det finnas utrymme att använda fler föräldradagar under
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den perioden. Föräldrar med låga inkomster skulle då ha mer nytta av ett större
uttag under barnets första år, och föräldrar med låsta arbetsscheman kan få
svårt att ta ut 10 dagar per år under åldern tre till tio.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Det kommunala målet 9. En kommun med bra arbetsvillkor fokuserar bland
annat på att kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, vilket
även är intentionen med betänkandet.
Jämställdhet
Det övergripande målet med utredningen, som Linköpings kommun föreslås
ställa sig bakom, är att bidra till ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten
och öka jämställdheten i arbetslivet.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
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