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Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser
om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett
barn som har varit allvarligt sjukt
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till sådant som rör frågor av
arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket ställer sig i huvudsak bakom förslaget om införande av
tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn
som har varit allvarligt sjukt.
Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska
kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån
eller arbetssituationen i övrigt inte kan anpassas så att det ur smittskyddssynpunkt
ges möjlighet att hålla lämpligt avstånd till andra för att undvika smittspridning av
covid-19. Enligt förslaget ska föräldern själv lämna uppgifter kring detta i sin
ansökan om förmånen till Försäkringskassan samt på heder och samvete intyga att
de stämmer. Arbetsgivarverket anser att förslaget ska anpassas så att den
arbetstagare som önskar vara föräldraledig enligt de föreslagna bestämmelserna, i
sin ansökan till Försäkringskassan även intygar att en dialog har förts mellan
arbetsgivare och arbetstagare om möjligheterna till anpassning.
Arbetsgivarverket instämmer med regeringens konstaterande att en förälder som
är semesterledig inte har något behov av att avstå från arbete i de nu föreslagna
situationerna och därmed inte heller till den föreslagna förmånen. Regeringen
konstaterar dock att en semesterledig förälder som så önskar kan anmäla till
arbetsgivaren att hen vill avbryta sin semester och därefter ansöka om tillfällig
föräldrapenning. Arbetsgivarverket anser att den föreslagna förmånen inte, på
arbetstagarens initiativ, bör kunna ersätta dennes uttag av intjänad semester.
Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga
handläggningen deltog rådgivare Ann-Christin Nilsson och
socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.
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