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LOs yttrande över Socialdepartementets 
promemoria Förbättringar inom familjepolitiken 
 
LO har getts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets promemoria 
Förbättringar inom familjepolitiken.  
 
Promemorian innehåller tre förslag. För det första att föräldrar ska kunna ta 
ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. För 
det andra att reglerna för jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till 
utbetalningen av föräldrapenning. Slutligen föreslår Socialdepartementet att 
bostadsbidragets särskilda bidrag för hemmavarande barn höjs. 
 
Samtidigt uttag av föräldrapenning 
LO anser att förslaget att föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt 
för ett barn kan fylla ett syfte genom att underlätta för föräldrar att ta 
gemensamt ansvar under barnets spädbarnstid. Däremot anser LO inte att 
reformen är den mest angelägna reformen inom föräldraförsäkringens ram.  
 
Ett förslag om att göra det möjligt för föräldrar att ta ut föräldrapenning 
samtidigt lades fram redan i Föräldraförsäkringsutredningen 2005. Då var 
tanken att tidigt stärka båda föräldrars band till barnet, inte minst för att 
stärka drivkraften för fäder att ta ut en större del av den resterande 
föräldraledigheten. Men då kombinerades förslaget om ”dubbeldagar” med 
ett förslag att tredela föräldraförsäkringen. 
 
LO anser att föräldraförsäkringen borde reformeras enligt 
Föräldraförsäkringsutredningens mer genomgripande förslag istället för att 
göra detaljförändringar. Redan i dag är den svenska föräldraförsäkringen en 
av de mest flexibla som finns, samtidigt som användningen av 
föräldrapenning konserverar en traditionell ansvarfördelning av familj och 
yrke mellan föräldrar. LO anser inte att ytterligare flexibilitet i hur 
föräldrapenning får användas borde prioriteras innan man genomför 
förändringar som leder till en jämnare fördelning av penningen mellan 
mödrar och fäder. 
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LO anser att det är bra att de 60 dagar som reserveras för vardera förälder, 
inte kan tar ut samtidigt med den andra föräldern. Det innebär att syftet med 
de reserverade dagarna, att föräldrarna ska dela mer lika på arbete och 
omsorg, bibehålls.  
 
Skulle reformen införas anser LO att det är viktigt att följa upp vilka 
effekter den får på mäns uttag av föräldraledighet. Ett negativt scenario 
skulle kunna vara om det leder till att fäder väljer att inte ta ut sina 
reserverade dagar i samma utsträckning som i dag, utan istället väljer att 
vara hemma gemensamt med modern. Men i och med att föräldraledigheten 
förkortas i tid motsvarande den tid som föräldrarna tar ut föräldrapenning 
samtidigt skulle förslaget även kunna leda till att fler fäder tar ut mer än 60 
dagar för att täcka upp för förkortningen av föräldraledigheten.   
 
Förenklad jämställdhetsbonus 
Det krävs aktiva politiska åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för 
kvinnor på arbetsmarknaden. Ett viktigt område är en jämnare fördelning av 
föräldraledigheten mellan kvinnor och män. LOs principiella synpunkt är att 
en tredelning av föräldraledigheten är en mer effektiv modell än jämställd-
hetsbonus. Utvärderingen av bonusen visar också att den inte gav den 
förväntade effekten på mäns uttag av föräldrapenning. 
 
När jämställdhetsbonus infördes i föräldraförsäkringen 2008 ställde sig LO 
emellertid positivt till försök att med ekonomiska incitament stimulera till 
ett mer lika uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män. Samtidigt 
konstaterade LO att förslaget till utformning var minst sagt komplicerat.  
 
I ljuset av detta anser LO att de förenklingar av reglerna för jämställdhets-
bonusen som regeringen föreslår är positiva. Genom att föräldrar inte länge 
behöver ansöka om bonusen och att den betalas ut i närmare anslutning till 
ledigheten blir de ekonomiska effekterna mer tydliga, något som möjligtvis 
kan stärka syftet med reformen.  
 
Ett problem som inte blir löst inom ramen för de regelförändringar som 
föreslås, bör regeringen ändå ta ställning till. Det gäller att de samkönade 
par som t.ex. via inseminering utomlands inte båda blir registrerade som 
föräldrar inte är berättigade till jämställdhetsbonus, trots att de delat lika på 
föräldrapenningen. En sådan regel torde bryta mot diskriminerings-
lagstiftningen. 
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Höjt bostadsbidrag för familjer med hemmavarande barn 
LO anser att det är positivt att det särskilda bidraget för hemmavarande barn 
i bostadsbidraget höjs. Bidraget höjdes senast 2006 och under den perioden 
har barnfamiljer och särskilt ensamstående föräldrar fortsatt att halka efter 
andra grupper i ekonomisk utveckling.  
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