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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över delar av
betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny
modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten tillstyrker betänkandets förslag avseende 11 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken (avsnitt 7.10.2) som innebär att förälders sambo ska likställas med en
förälder utan krav på att de tidigare ska ha varit gifta med varandra eller ha eller ha haft
gemensamma barn, vid tillämpningen av bestämmelserna för föräldrapenning. Förslaget innebär
bland annat att en vårdnadshavare kan avstå rätt till föräldrapenning till en större personkrets än
i dag.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker betänkandets förslag avseende 1 § föräldraledighetslagen
(1995:584) (avsnitt 7.18.3) som innebär att portalparagrafen om vilka som omfattas av lagen ges
en annan utformning. Förslaget innebär att de personkategorier som likställs med föräldrar
ändras så att de överensstämmer med motsvarande personkategorier i Socialförsäkringsbalken.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget i bilagan om att socialförsäkringsbalken 12 kap. 17 §
ändras så att även 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en
förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning till någon annan (den s.k. reserverade
tiden). Förslaget innebär att samtliga föräldrar som tar ut föräldrapenning träffas av regleringen
om reserverad tid.
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till förslaget i bilagan eftersom det syftar till en
jämnare fördelning av föräldraledigheten även bland dem som saknar inkomst eller har en låg
inkomst, vilket på sikt kan bidra till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och därmed en
mer jämlik hälsa. Ett jämställt uttag av antalet föräldrapenningsdagar ökar möjligheterna för
kvinnor att delta på arbetsmarknaden, vilket är en förutsättning för ekonomisk jämställdhet livet
ut samt en mer jämlik hälsa.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anna Bessö, Anders Tegnell och Elisabet Wall Bennet
samt enhetschefen Johanna Ahnquist deltagit. Utredare Maria Corell har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Maria Corell
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