
Motion till representantskapet våren 2015  
 
AFA-försäkringarna 
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 

 

Vi ser i vårt samhälle att det ställs högre krav på gemene man när någon i ens närhet blir sjuk, 

det gäller för gammal som ung. Man hör ofta att det finns ont om vårdplatser och man ska 

vårdas i hemmet med hjälp av hemvård, det är då kraven från samhället ökar på anhöriga. 

 

I vårt land kan vi ansöka om att få närståendepenning när vi har en nära anhörig som är svårt 

sjuk och behöver extra stöd. Detta ska vara ett komplement till samhällets insatser. Man kan 

alltså vara ledig från sitt ordinarie arbete och som nära anhörig hjälpa till med att göra 

ärenden som t ex gå och handla mat, mediciner och följa med till läkare. 

 

Närståendepenning ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Om du 

är anställd beräknas ersättningen utifrån din arbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får 

du ersättningen beräknad per kalenderdag. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 

dagar, i vissa fall 240 dagar. 

 

Vad händer då när man har fått närståendepenning och tar ut 100 dagar? Jo, man får knappt 

80 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom man inte har jobbat på sitt 

ordinarie arbete så kan inte arbetsgivaren betala in någon pensionspremie. Man omfattas inte 

heller av någon avtalssjukförsäkring som man gör om man själv är sjuk. Man tappar även 

betalda semesterdagar, för att lagen säger att man bara har rätt till 45 semesterlönegrundande 

dagar när man tar närståendevård. 

 

GS förbundsstyrelse föreslår LOs representantskap besluta 

 

att LO får i uppdrag att se över AFA-försäkringarna så att de även omfattar de som tar ut 

närståendepenning, och 

 

att LO verkar politiskt för att öka de semesterlönegrundande dagar som finns i 

semesterlagen § 17 för närståendevård 

 

Utlåtande över motionen 

 
En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person, vuxen eller barn, som är 

svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Det finns inte något krav på att 

vården som den närstående ger ska bestå av traditionell sjukvård. Det räcker med att finnas till 

hands som medmänniska. Det går att få närståendepenning även om den sjuke vårdas på 

sjukvårdsinrättning. För att få närståendepenning krävs att Försäkringskassan erhållit och 

godkänt ett läkarutlåtande. 

  

Hen kan få hel, halv eller en fjärdedels närståendepenning beroende på hur stor del av dagen 

hen avstår från att arbeta för att vårda den sjuke. Flera närstående kan turas om i vården och få 

ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Närståendepenning kan inte betalas ut till 

flera vårdare för samma tid. 

 

Under den tid närståendepenning betalas ut har hen rätt att vara ledig från arbetet. Till 

närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till 



exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke 

måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land. 

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes 

liv. 

Styrelsen anser att det behövs stora satsningar på de offentliga vård- och omsorgstjänsterna 

framöver. Utvecklingen mot att anhöriga får ta över ansvar för omsorg och vård för att de 

offentliga resurserna brister måste motverkas.  

 

Samtidigt anser styrelsen att en modell som ger reglerade möjligheter att gå ned i arbetstid 

eller avstå förvärvsarbete för att ge vård och omsorg till en nära anhörig är bra och 

välbehövligt. Sådana möjligheter finns för andra syften inom till exempel 

föräldraledighetslagen och föräldraförsäkringen. 

 

Den som får närståendepenning får ersättning från Försäkringskassan med knappt 80 procent 

och inga kompletterande ersättningar från de kollektivavtalade försäkringarna. Det blir heller 

inga premier inbetalda för avtalspensionen för tid med närståendepenning. 

      Styrelsens uppfattning är att om man beviljats närståendepenning från försäkringskassan 

också borde ha rätt till kompletterande ersättning från AFA försäkring under hela perioden 

med närståendepenning.  

 

Styrelsen anser att en sådan förbättring ska finnas med för övervägande och prioritering bland 

kraven i kommande avtalsförhandlingar.  

 

Huruvida hela antalet närståendepenningdagar bör vara semestergrundande kan diskuteras. 

För många av typerna av semesterlönegrundande frånvaro är det endast en del av 

frånvarodagarna som är semesterlönegrundande.  

 

Vid sjukdom gäller att 180 dagar per år är semesterlönegrundande, vid föräldrapenning är 120 

dagar per vårdnadshavare av försäkringens totala antal dagar (480 dagar) 

semesterlönegrundande. Vad gäller tillfällig föräldrapenning för vård av barn är hela antalet 

ledighetsdagar, 120 per år per vårdnadshavare och barn, semesterlönegrundande.  

 

Jämför man syftet med de olika ledigheterna går det att argumentera att närståendepenning 

bör likställas med tillfällig föräldrapenning. 

 

En sjuk persons 100 närståendepenningdagar får delas mellan de anhöriga som ger omsorgen. 

Det kan innebära att en av två anhörigvårdare inte får någon semesterlönegrundande frånvaro 

alls, om de 45 dagarna redan använts av den andra.  

 

Baserat på tjänstledighetens syfte och begränsade omfattning anser LOs styrelse att det är 

rimligt att antalet semesterlönegrundande dagar i semesterlagen § 17 för närståendepenning 

bör öka. 

 

Föreslås till beslut: 

 

att första att-satsen bifalles 

 

att andra att-satsen bifalles 

 


