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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i föräldraledighetslagen (1995:584)
och i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.
Förslagen innebär att de som har rätt till sjukersättning och arbetar enligt
ett system med steglös avräkning ska ha rätt till ledighet enligt de båda
lagarna även om de inte har rätt till ersättning i form av tillfällig
föräldrapenning eller närståendepenning.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
Därutöver gör regeringen i propositionen den bedömningen att någon
lagändring med anledning av riksdagens tillkännagivande om kringgående av turordningsreglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd
inte bör göras och att frågan för närvarande inte heller bör utredas vidare.
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1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2008/09:6

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård.
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2

Lagtext

2.1

Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen
(1995:584)

Härigenom föreskrivs att 8 och 13 §§
(1995:584) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

föräldraledighetslagen

Föreslagen lydelse
8 §1

Under den tid då en arbetstagare
får tillfällig föräldrapenning enligt
4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller
11 a § lagen (1962:381) om allmän
försäkring har arbetstagaren rätt
till ledighet.

En förälder som behöver vårda
sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har
rätt till ledighet även om föräldern
inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är
yngre än 240 dagar.

1

Senaste lydelse 2004:1251.

En arbetstagare har rätt till
ledighet under den tid då han eller
hon
1. får tillfällig föräldrapenning
enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11
eller 11 a § lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
2. skulle ha haft rätt till tillfällig
föräldrapenning enligt 4 kap. 10,
10 a, 10 b eller 11 § samma lag,
om arbetstagaren inte omfattats av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 §
nämnda lag, eller
3. skulle ha haft rätt till tillfällig
föräldrapenning enligt 4 kap.
11 a § samma lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § nämnda
lag.
En förälder som behöver vårda
sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har
rätt till ledighet även om föräldern
inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att
1. barnet är yngre än 240 dagar,
eller
2. barnet är yngre än 240 dagar
och föräldern omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
om allmän försäkring.
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13 § 2
En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7
eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband
med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.
En arbetstagare som vill utnyttja
En arbetstagare som vill utnyttja
sin rätt till ledighet med tillfällig sin rätt till ledighet enligt 8 § ska
föräldrapenning enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaanmäla ledigheten till arbetsgiva- ren minst en vecka före ledigren minst en vecka före ledig- hetens början. Om ledigheten
hetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta,
beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälgäller dock inte någon anmäl- ningstid.
ningstid.

Prop. 2008/09:6

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2

Senaste lydelse 2008:563.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om
ersättning och ledighet för närståendevård

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §

En arbetstagare har rätt till hel
ledighet från sitt arbete under tid
då han uppbär hel ersättning enligt
denna lag och till förkortning av
arbetstiden till hälften eller till tre
fjärdedelar under tid då han uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

En arbetstagare har rätt till hel
ledighet från sitt arbete under tid
då han eller hon uppbär hel ersättning enligt denna lag och till förkortning av arbetstiden till hälften
eller till tre fjärdedelar under tid då
han eller hon uppbär halv eller
fjärdedels ersättning.
Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till
ersättning enligt denna lag, om
han eller hon inte omfattats av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring, har arbetstagaren rätt till
ledighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
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3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2008/09:6

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) aviserade regeringen
ett flertal förslag för att minska sjukfrånvaro. Bland annat föreslogs att
möjligheterna för personer med sjukersättning att arbeta skulle utökas (så
kallad steglös avräkning). Regeringen har lämnat förslag i detta avseende
i propositionen Från sjukersättning till arbete (prop. 2007/08:124).
Förslag om rätt till ledighet för tillfällig vård av barn och vård av svårt
sjuk närstående för dem som arbetar med så kallad steglös avräkning har
lämnats särskilt i promemorian Ledighetsrätt för personer som arbetar
med stöd av särskilda regler om sjukersättning (Ds 2008:39). En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1. Promemorians
lagförslag finns i bilaga 2.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över de remissinstanser som har yttrat sig över promemorians förslag finns i bilaga 3.
En remissammanställning finns tillgänglig i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A2008/1463/ARM).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 18 juni 2008 att inhämta Lagrådets yttrande
över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns som
bilaga 5.
Regeringen har följt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter
behandlas i författningskommentaren.

4

Bakgrund – Från sjukersättning till arbete

I propositionen Från sjukersättning till arbete (prop. 2007/08:124) föreslås att särskilda regler ska gälla för personer som hade rätt till en icke
tidsbegränsad sjukersättning för juni 2008. Detta innebär bland annat att
den som i dag har rätt till en sådan ersättning ska kunna återgå i arbete
utan att rätten till ersättningen omprövas. Sjukersättningen ska i stället
minskas med hänsyn till en så kallad reduceringsinkomst enligt ett
system med steglös avräkning. De nya reglerna ska enligt förslaget införas i huvudsak genom ett nytt 16 a kap. i lagen (1962:381) om allmän
försäkring (AFL).
Reduceringsinkomsten består av förvärvsinkomster och andra
pensionsgrundande inkomster med vissa undantag. För en person som
har beviljats hel sjukersättning är reduceringsinkomsten den inkomst som
han eller hon uppbär på grund av ett arbete. Sjukersättningen minskas
först när reduceringsinkomsten för ett år överstiger ett så kallat fribelopp.
Fribeloppet föreslås uppgå till ett prisbasbelopp för en försäkrad som
beviljats hel sjukersättning. Det innebär att sjukersättningen reduceras
med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till
den del reduceringsinkomsten överstiger ett prisbasbelopp. Sjukersättning ska dock aldrig kunna betalas ut med ett högre belopp än att sjukersättningen och reduceringsinkomsten sammantaget uppgår till åtta
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prisbasbelopp. För de personer som uppbär partiell sjukersättning före- Prop. 2008/09:6
slås ett högre fribelopp. Exempelvis är fribeloppet 4,2 prisbasbelopp för
den som har sjukersättning med 50 procent. Att fribeloppen är högre för
denna grupp beror på att även den inkomst som den försäkrade redan har
ingår i reduceringsinkomsten. För en person som uppbär partiell sjukersättning kan reduceringsinkomsten även omfatta andra inkomster än
arbetsinkomster. Även för försäkrade som uppbär partiell sjukersättning
gäller att sjukersättningen inte ska kunna betalas ut med ett högre belopp
än att sjukersättningen och reduceringsinkomsten sammantaget uppgår
till åtta prisbasbelopp.
Innan en person påbörjar ett arbete med stöd av de särskilda reglerna
som föreslås i nämnda proposition ska han eller hon ansöka om detta hos
Försäkringskassan. Försäkringskassan lämnar ett preliminärt beslut om
den nya sjukersättningens storlek. Ett preliminärt beslut kan justeras tills
vidare vid ändrade förhållanden.
Ett slutligt beslut fattas när taxeringen för inkomståret är klar och den
pensionsgrundande inkomsten har fastställts av Skatteverket. Det föreslås
vidare att vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska det
bortses från inkomst som hänför sig till sådant förvärvsarbete som sker
med stöd av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § AFL. Detta innebär att en
person som arbetar med steglös avräkning inte har rätt till ersättning för
sådan tid i samband med sjukdom, föräldraledighet eller annan frånvaro
som normalt är ersättningsberättigad från socialförsäkringen. Vidare ska
enligt förslaget de arbetsinkomster som förvärvas med stöd av de särskilda reglerna inte ge rätt till sjukpenning eller annan dagersättning som
baseras på SGI. Anledningen till detta är att de personer som omfattas av
de särskilda reglerna är försäkrade genom sin sjukersättning. Om
personerna skulle ha fått rätt till dagersättning som baseras på SGI, skulle
det innebära ett alltför stort avsteg från de grundläggande principerna
inom socialförsäkringssystemet, dvs. att ersättning från sjukförsäkringen
inte ska utges för samma tid från olika ersättningssystem. Förslagen om
särskilda regler och steglös avräkning föreslås träda i kraft den 1
december 2008 och tillämpas från och med den 1 januari 2009.
I nämnd proposition (sid. 67) anges att frågan om rätt till ledighet vid
vård av sjukt barn och vid vård av svårt sjuk närstående för personer som
arbetar med stöd av de föreslagna reglerna om steglös avräkning – även
när dessa arbetstagare inte har rätt till tillfällig föräldrapenning eller
närståendepenning – behandlas separat. Dessa frågor behandlas därför i
förevarande proposition.

5

Gällande rätt

5.1

Rätt till ledighet för tillfällig vård av barn

I 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) anges när en arbetstagare har rätt
till ledighet för tillfällig vård av barn. En arbetstagare har enligt 8 § första
stycket rätt till ledighet under tid då arbetstagaren får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om
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allmän försäkring (AFL). Bestämmelsen ger uttryck för huvudregeln att Prop. 2008/09:6
rätten till ledighet för tillfällig vård av barn är knuten till att arbetstagaren
har rätt till tillfällig föräldrapenning. Från denna huvudregel finns ett
undantag. I 8 § andra stycket anges när en förälder har rätt att vara ledig
för vård av barn trots att föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning. En sådan rätt till ledighet föreligger under tid då en förälder
behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller
smittad och föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund
av att barnet är yngre än 240 dagar.
En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före
ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta gäller
dock inte någon anmälningstid (se 13 § föräldraledighetslagen).
Tillfällig föräldrapenning ska ge föräldrarna stöd i första hand när barn
är sjuka. Reglerna om tillfällig föräldrapenning finns i 4 kap. AFL.
Enligt 4 kap. 10 § AFL finns en rätt till tillfällig föräldrapenning i
följande fall.
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn,
som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete
i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, sjukdom eller smitta hos
barnets ordinarie vårdare, besök i samhällets förebyggande barnhälsovård
eller i samband med vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets
andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att sistnämnda barn omfattas av reglerna om
tillfällig föräldrapenning.
För vård av ett barn som är yngre än 240 dagar utges tillfällig föräldrapenning om tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad. Med detta avses
att barnet har plats i den kommunala barnomsorgen eller i annan stadigvarande barnomsorg. Därutöver utges ersättning för vård av ett sådant
barn endast om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i
hemmet.
Föräldrar till barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till tillfällig föräldrapenning till dess att barnet fyller sexton år även när föräldern avstår från
arbete i samband med föräldrautbildning, så kallade kontaktdagar.
Vidare finns en rätt till tillfällig föräldrapenning under högst tio dagar
per barn för en fader som avstår från förvärvsarbete i samband med barns
födelse för att närvara vid förlossningen, sköta hemmet eller vårda barn.
Försäkringskassan kan under vissa förutsättningar besluta att en annan
person än fadern eller modern ska få tillfällig föräldrapenning för detta
ändamål. En särskild regel gäller vid adoption och för särskilt förordnade
vårdnadshavare.
Enligt 4 kap. 10 a § AFL har en förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn som inte fyllt tolv år rätt till tillfällig föräldrapenning när
föräldern behöver avstå från arbete i samband med besök på en institution eller deltagande i en kurs för behandling av barnet eller för att lära
sig att vårda barnet, för läkarbesök eller för deltagande i någon behandling av barnet.
Enligt 4 kap. 10 b § AFL har föräldrar till ett allvarligt sjukt barn under
18 år rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barnet under ett
obegränsat antal dagar.
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I 4 kap. 11 § AFL stadgas en utökad rätt till tillfällig föräldrapenning Prop. 2008/09:6
för föräldrar till barn som är i behov av särskild tillsyn eller vård på
grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat funktionshinder, samt till barn som omfattas av 1 § LSS. Försäkringskassan får i förväg pröva om förutsättningarna enligt denna bestämmelse föreligger.
I 4 kap. 11 a § anges att en förälder får överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn till en annan försäkrad som istället för
föräldern avstår från förvärvsarbete för vård av barnet i samband med
sjukdom eller smitta hos barnet eller i vissa fall hos barnets ordinarie
vårdare. Vidare kan Försäkringskassan, efter medgivande av en förälder,
under vissa förutsättningar besluta att en annan försäkrad som i stället för
föräldern avstår från förvärvsarbete ska få rätt till tillfällig föräldrapenning.
I 4 kap. 12 § AFL anges hur många dagar som tillfällig föräldrapenning högst kan utges för varje barn och år. I 13 § anges att Försäkringskassan får kräva att rätten till tillfällig föräldrapenning styrks genom
ett särskilt utlåtande eller intyg. Vidare finns i 4 kap. AFL regler om hur
tillfällig föräldrapenning ska beräknas m.m.
Enligt 4 kap. 2 § AFL ska en sambo till föräldern likställas med förälder vid tillämpning av reglerna om tillfällig föräldrapenning. Även den
som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem ska
likställas med förälder. Den person till vilken tillfällig föräldrapenning
har överlåtits, eller som fått tillfällig föräldrapenning efter beslut av Försäkringskassan, ska likställas med förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om högsta antal dagar som tillfällig föräldrapenning kan utgå,
rätten för Försäkringskassan att kräva särskilt intyg eller utlåtande för att
styrka barnets eller ordinarie vårdares sjukdom eller dylikt, beräkning av
tillfällig föräldrapenning samt vissa begränsningar i rätten till tillfällig
föräldrapenning m.m.

5.2

Rätt till ledighet för närståendevård

Bestämmelser om rätt till ersättning och ledighet för en närstående i
samband med vård av en svårt sjuk person återfinns i lagen (1988:1465)
om ersättning och ledighet för närståendevård (närståendevårdslagen).
Ersättningen i form av närståendepenning utges till en närstående som
avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk person. Rätten till
ledighet är knuten till ersättningsrätten. Enligt 20 § närståendevårdslagen
har en arbetstagare rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han
uppbär hel ersättning enligt lagen och till förkortning av arbetstiden till
hälften eller tre fjärdedelar under tid då han uppbär halv eller fjärdedels
ersättning.
En närstående som vårdar någon som är svårt sjuk har, enligt 6 § närståendevårdslagen, rätt till ersättning och ledighet från sin anställning
under högst 60 dagar. För vård av en person som fått HIV-infektion
genom smitta av blod eller blodprodukter inom den svenska sjukvården
gäller rätten till ersättning, enligt samma lagrum, under högst 240 dagar.
Antalet dagar räknas för den person som vårdas. Ersättningen betalas,
enligt 5 § i närståendevårdslagen, ut med ett belopp som motsvarar
11

vårdarens sjukpenning och kan, enligt 7 § i lagen, tas ut som hel, halv Prop. 2008/09:6
eller fjärdedels ersättning.
Den som önskar närståendepenning ska, enligt 13 § närståendevårdslagen, göra en skriftlig ansökan om detta till Försäkringskassan,
som sedan prövar rätten till ersättning. Till ansökan ska, enligt 14 § i
lagen, fogas ett läkarutlåtande från en läkare som ansvarar för den sjukes
vård och behandling. Utlåtandet ska innehålla uppgifter om den vårdades
sjukdomstillstånd för att göra det möjligt för Försäkringskassan att
bedöma om tillståndet är sådant att det kan ge rätt till närståendepenning.
Det ska även, enligt 15 §, framgå i ärendet att den sjuke gett sitt samtycke till vården.

6

Ledighetsrätt för personer som arbetar med
stöd av särskilda regler om sjukersättning

6.1

Ledighetsrätten för tillfällig vård av barn i föräldraledighetslagen utökas

Regeringens förslag: En arbetstagare har rätt till ledighet under den
tid då han eller hon skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning om
arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna om så kallad steglös
avräkning. En sådan arbetstagare kan överlåta sin rätt till ledighet till
en annan arbetstagare.
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren
blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har
rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240
dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna.
En arbetstagare som omfattas av bestämmelserna om så kallad
steglös avräkning och som vill utnyttja sin rätt till ledighet för tillfällig
vård av barn ska anmäla det till sin arbetsgivare på samma sätt som
andra arbetstagare. Samma bestämmelser om anmälan till arbetsgivare
ska gälla för den till vilken ledighetsrätt kan ha överlåtits.
Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med regeringens.
Promemorians förslag har en annan lagteknisk utformning.
Remissinstanserna: Statskontoret, Jämställdhetsombudsmannen, De
Handikappades Riksförbund, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges
Akademikers Centralorganisation tillstyrker förslaget. Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att de bakomliggande förslagen (se prop.
2007/08:124) inte bör genomföras. För det fall de bakomliggande
förslagen genomförs tillstyrker LO det nu aktuella förslaget.
Försäkringskassan och Handisam är positiva till förslaget. Länsrätten i
Skåne, Domstolsverket, Arbetsdomstolen och Socialstyrelsen har inte
någon erinran mot förslaget. Kammarrätten i Stockholm har ingen
erinran mot förslaget vad avser själva rätten till ledighet. Svenska ILO-
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kommittén har inte funnit att förslaget strider mot Sveriges åtaganden Prop. 2008/09:6
enligt någon ILO-konvention. Företagarna påtalar att det inte finns
någon kontrollmekanism i förslaget men har i övrigt inget att invända
mot förslaget. Handikappombudsmannen, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har inte
några synpunkter på förslaget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. Kammarrätten i Stockholm, Handisam och LO anser att det finns risk för att den
enskilde drabbas hårt ekonomiskt vid oförutsedd frånvaro. Kammarrätten i Stockholm anser vidare att lagtexten bör göras tydligare.
Justitiekanslern anser att lagtexten är svår att förstå men avstår från att
yttra sig i sak. Statens folkhälsoinstitut och Vinnova avstår från att yttra
sig.
Skälen för regeringens förslag: I föräldraledighetslagen (1995:584)
är rätten till ledighet för tillfällig vård av barn enligt huvudregeln knuten
till att arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring (AFL). Om en förälder inte har rätt till
tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240 dagar har
föräldern dock rätt till ledighet för att vårda sitt barn när den ordinarie
vårdaren är sjuk eller smittad.
I propositionen Från sjukersättning till arbete (prop. 2007/08:124) föreslås nya regler, om så kallad steglös avräkning, som ska göra det lättare
för personer med icke tidsbegränsad sjukersättning att börja arbeta utan
att förlora sin rätt till sjukersättning. En person som börjar arbeta enligt
de föreslagna reglerna föreslås inte ha rätt till tillfällig föräldrapenning
vid frånvaro från sådant arbete. En sådan arbetstagare skulle därmed inte
ha rätt till ledighet för tillfällig vård av barn enligt dagens regler i föräldraledighetslagen.
Avsaknaden av en ledighetsrätt för tillfällig vård av barn kan innebära
praktiska problem för föräldrar som har sjukersättning men som vill
börja arbeta med stöd av de föreslagna reglerna. Avsaknaden av en
ledighetsrätt kan därmed riskera att utgöra ett skäl för dessa personer att
avstå från att börja arbeta enligt de föreslagna reglerna. Det är angeläget
att ge dessa personer möjlighet att pröva att arbeta under trygga former
och att underlätta för dem att förena arbete med föräldraskap. På så sätt
bör fler människor med sjukersättning kunna börja arbeta.
Mot denna bakgrund bör ledighetsrätten i föräldraledighetslagen utökas
så att arbetstagare som arbetar med stöd av de föreslagna reglerna om
steglös avräkning får rätt till ledighet för tillfällig vård av barn på samma
sätt som andra arbetstagare. Rätten till ledighet i nu aktuella fall bör, i
princip, korrespondera med rätten till ledighet för arbetstagare som uppbär tillfällig föräldrapenning. En förutsättning för rätt till ledighet för
tillfällig vård av barn för denna grupp arbetstagare bör därför vara att de
krav som uppställs för tillfällig föräldrapenning i AFL är uppfyllda i
tillämpliga delar. Detta innebär t.ex. att det bör krävas att barnet är sjukt
eller att någon annan grund för tillfällig föräldrapenning föreligger.
Vidare bör rätten till ledighet enligt den nya regeln kunna överlåtas till
någon annan än barnets förälder på samma sätt som gäller för tillfällig
föräldrapenning. Därtill bör arbetstagare som arbetar med stöd av de
föreslagna reglerna om steglös avräkning i samma omfattning som andra
arbetstagare ha rätt till ledighet för tillfällig vård av barn som är yngre än
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240 dagar. Arbetstagare som omfattas av de föreslagna reglerna om Prop. 2008/09:6
steglös avräkning och som vill utnyttja sin rätt till ledighet för tillfällig
vård av barn bör anmäla det till sin arbetsgivare på samma sätt som andra
arbetstagare. Även den arbetstagare till vilken ledighetsrätt kan ha
överlåtits bör på samma sätt anmäla detta till sin arbetsgivare.
Företagarna, Arbetsgivarverket, SKL och Svenskt Näringsliv uttrycker
oro för att det inte kommer att finnas någon möjlighet för arbetsgivare att
kontrollera om förutsättningarna för ledighet är uppfyllda vid en
ledighetsrätt utan koppling till försäkringssystemet. Regeringen vill i
detta sammanhang påtala att vad Försäkringskassan i dag har möjlighet
att kontrollera är relaterat till förutsättningarna för att betala ut tillfällig
föräldrapenning. En arbetsgivare har inte heller i dag tillgång till de uppgifter som kan finnas hos Försäkringskassan i ett sådant ärende.
Utgångspunkt vid bedömning av rätt till ledighet för tillfällig vård av
barn är redan i dag de uppgifter som en arbetstagare lämnar till sin
arbetsgivare. Därtill kommer att risken för att en arbetstagare begär ledigt
för tillfällig vård av barn utan att vara berättigad till ledighet och utan att
få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning under frånvarotiden
framstår som förhållandevis liten. De personer som väljer att omfattas av
reglerna om steglös avräkning har redan sedan tidigare en försörjning i
form av sjukersättning. Därför torde motivationen för en sådan arbetstagare att ansluta sig till systemet snarare vara att öka sina inkomster än
att tillskansa sig rätt till ledighet, trots att rätt till detta inte föreligger.
Kammarrätten i Stockholm, Handisam och LO anser att det finns risk
för att den enskilde drabbas hårt ekonomiskt vid oförutsedd frånvaro.
Som framgår av prop. 2007/08:124 (sid.79) har den enskilde som regel
möjlighet att få ett beslut om preliminär sjukersättning ändrat om något
förhållande har inträffat som kan påverka storleken av sjukersättningen,
t.ex. om arbetstiden i detta arbete minskat p.g.a. vård av sjukt barn.
Regeringen inser dock att en sådan reglering i vissa fall kan innebära
negativa konsekvenser för den enskildes ekonomiska situation. Det är
därför viktigt att den som vill och har möjlighet att nyttja de särskilda
reglerna som föreslås gälla för steglös avräkning dels är välinformerade
och medvetna om de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå, dels
så långt som möjligt planerar för eventuella sådana konsekvenser.
Justitiekanslern anser att lagtexten är svår att förstå. Regeringen anser,
i likhet med Kammarrätten i Stockholm, att lagtexten bör vara tydligare
än den formulering som föreslogs i den remitterade promemorian.
Regeringen föreslår därför en annan utformning av bestämmelsen.

6.2

Ledighetsrätten för vård av en svårt sjuk närstående i
lagen om ersättning och ledighet för närståendevård
utökas

Regeringens förslag: Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft
rätt till närståendepenning, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna om så kallad steglös avräkning, har arbetstagaren rätt
till ledighet.
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Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med regeringens. Prop. 2008/09:6
Promemorians förslag har en annan lagteknisk utformning.
Remissinstanserna: Statskontoret, Jämställdhetsombudsmannen, De
Handikappades Riksförbund, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges
Akademikers Centralorganisation tillstyrker förslaget. Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att de bakomliggande förslagen (se prop.
2007/08:124) inte bör genomföras. För det fall de bakomliggande
förslagen genomförs tillstyrker LO det nu aktuella förslaget.
Försäkringskassan och Handisam är positiva till förslaget. Länsrätten i
Skåne, Domstolsverket, Arbetsdomstolen och Socialstyrelsen har inte
någon erinran mot förslaget. Kammarrätten i Stockholm har ingen
erinran mot förslaget vad avser själva rätten till ledighet. Svenska ILOkommittén har inte funnit att förslaget strider mot Sveriges åtaganden
enligt någon ILO-konvention. Företagarna påtalar att det inte finns
någon kontrollmekanism i förslaget men har i övrigt inget att invända
mot förslaget. Handikappombudsmannen, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har inte
några synpunkter på förslaget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. Kammarrätten i Stockholm, Handisam och LO anser att det finns risk för att den
enskilde drabbas hårt ekonomiskt vid oförutsedd frånvaro. Kammarrätten i Stockholm anser vidare att lagtexten bör göras tydligare.
Justitiekanslern anser att lagtexten är svår att förstå men avstår från att
yttra sig i sak. Statens folkhälsoinstitut och Vinnova avstår från att yttra
sig.
Skälen för regeringens förslag: En arbetstagare har, enligt nu
gällande regler, rätt till ledighet från sitt arbete under den tid då han eller
hon uppbär närståendepenning. I propositionen Från sjukersättning till
arbete (prop. 2007/08:124) föreslås nya regler som ska göra det lättare
för personer med icke tidsbegränsad sjukersättning att börja arbeta utan
att förlora rätten till sjukersättning. Enligt förslagen i nämnd proposition
ska det, vid beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten, bortses
från inkomst som hänför sig till ett arbete som en person, som uppbär hel
eller partiell sjukersättning, utför enligt de särskilda reglerna om steglös
avräkning. Detta innebär att en person inte har rätt till närståendepenning
för vård av en svårt sjuk närstående under tid som han eller hon avstår
från förvärvsarbete som sker med stöd av de föreslagna bestämmelserna
om steglös avräkning. Eftersom rätten till ledighet är knuten till ersättningsrätten skulle, enligt nu gällande regler, en närstående till en svårt
sjuk person, som arbetar med stöd av de särskilda reglerna om steglös
avräkning, inte ha rätt till ledighet från förvärvsarbetet för denna vård.
Det är en viktig livskvalitetsfråga att närstående personer får möjlighet
att vara tillsammans i en sådan svår situation som ett allvarligt sjukdomstillstånd innebär. För vårdaren är det betydelsefullt att få möjlighet
att vara nära den sjuke och ge det stöd och den tillsyn denne behöver. För
den sjuke är det en viktig trygghetsfråga. Det är angeläget att alla arbetstagare, oavsett om dessa arbetar med stöd av de särskilda reglerna om
steglös avräkning eller inte, får samma möjlighet till ledighet då en svårt
sjuk närstående behöver omvårdnad. Därför bör personer som arbetar
med stöd av de särskilda föreslagna reglerna om steglös avräkning ha rätt
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till ledighet vid vård av svårt sjuk närstående, trots att rätt till närstående- Prop. 2008/09:6
penning för den tiden inte föreligger.
Företagarna, Arbetsgivarverket, SKL och Svenskt Näringsliv uttrycker
en oro för att det vid rätt till ledighet vid vård av svårt sjuk anhörig,
precis som vid rätt till ledighet vid tillfällig vård av sjukt barn, inte
kommer att finnas någon möjlighet för arbetsgivare att kontrollera om
förutsättningarna för ledighet är uppfyllda vid en ledighetsrätt utan
koppling till försäkringssystemet. I detta avseende hänvisas till de skäl
som regeringen anför i avsnitt 6.1. Även Kammarrätten i Stockholm,
Handisam och LO anser, precis som vid rätt till ledighet vid tillfällig vård
av sjukt barn, att det finns risk för att den enskilde drabbas hårt
ekonomiskt vid oförutsedd frånvaro. Även i detta fall hänvisas till de skäl
som anges i avsnitt 6.1.

7

Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna i föräldraledighetslagen samt
lagen om ersättning och ledighet för närståendevård ska träda i kraft
den 1 januari 2009.
Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
Skälen för regeringens förslag: För personer som arbetar och har
sjukersättning föreslås reglerna om steglös avräkning i propositionen
Från sjukersättning till arbete (prop. 2007/08:124) börja tillämpas från
och med den 1 januari 2009. Det är lämpligt att de nya bestämmelserna i
föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård börjar gälla samtidigt som reglerna om
steglös avräkning föreslås börja tillämpas.

8

Konsekvenser

8.1

Konsekvenser av en utökad ledighetsrätt i föräldraledighetslagen

8.1.1

Konsekvenser för arbetsmarknaden och statsfinanserna

De regler som föreslås i propositionen Från sjukersättning till arbete
(prop. 2007/08:124) har som övergripande syfte att göra det möjligt för
människor, som är beroende av sjukersättning, att pröva på att arbeta. På
lång sikt är syftet att fler människor ska kunna försörja sig själva genom
eget arbete och att öka arbetsutbudet. Förslaget om en utökad ledighetsrätt för tillfällig vård av barn har till ändamål att underlätta för främst
föräldrar att kunna utnyttja möjligheten att börja arbeta enligt vad som
föreslås i nämnd proposition.
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Det är svårt att göra beräkningar av effekter på arbetsutbudet. Olika Prop. 2008/09:6
modeller av s.k. riktad negativ inkomstskatt har under senare år tillämpats på försök i några olika länder. I Kanada genomfördes ett experiment,
med drygt 5 000 deltagare, vilka var indelade i en deltagar- respektive
kontrollgrupp. Som väntat ökade arbetsutbudet bland dem som fick del
av skattesänkningen, samtidigt som statens nettokostnader minskade. I
genomsnitt steg arbetsutbudet med 13 timmar i månaden, jämfört med
kontrollgruppen, samtidigt som deltagarna fick högre nettoinkomster, se
Hamesmesh D S, 2000, Reforming The Financial Incentives of The
Welfare System, IZA diskussion paper 172.
I prop. 2007/08:124 presenteras två alternativa scenarier; ett med en
hög och ett med en låg arbetsutbudseffekt. Beräkningarna bygger på
antagandet om att sannolikheten för utträde från försäkringen inte påverkas vid införandet av steglös avräkning. För diskussion och utförligare beskrivning se prop. 2007/08:124 sid. 87 f. I högeffektalternativet
antas hela den berörda gruppen (418 000 personer) öka sitt arbetsutbud
med i genomsnitt 13 timmar per månad. Arbetsinkomsten för gruppen
ökar då med 5,1 miljarder kronor årligen, vilket är den beräknade arbetsutbudseffekten. Beräkningarna baseras på den genomsnittliga sjukersättningen som betalas ut 2008 enligt Försäkringskassan. Lönen antas utgöra
64 procent av denna ersättning. Detta ger en timlön på 85 kronor.
För den offentliga sektorn medför det ökade arbetsutbudet ökade
intäkter och minskade kostnader på sammanlagt 1,6 miljarder kronor
årligen, av vilka 1,1 miljard kronor motsvarar ökade skatteintäkter och
500 miljoner kronor motsvarar minskade kostnader för sjukersättning.
I lågeffektalternativet antas att enbart de personer som är yngre än 50
år och som haft sjukersättning under kortare tid än 10 år (56 000
personer) ökar sitt arbetsutbud, med i genomsnitt 13 timmar per månad.
Arbetsinkomsten för gruppen beräknas öka med 750 miljoner kronor
årligen, varför statsbudgeten förbättras med 250 miljoner kronor (varav
160 miljoner kronor utgör ökade skatteintäkter och 90 miljoner kronor
utgör minskade utgifter för sjukersättning).
Förslaget i denna proposition syftar till att ge personer med sjukersättning som börjar arbeta enligt de nya regler som föreslås i prop.
2007/08:124 möjlighet att vara lediga för tillfällig vård av barn enligt
samma regler som gäller för andra arbetstagare, eftersom detta med stor
sannolikhet underlättar en återgång i arbete för föräldrar med små barn.
Frågan är vilka effekter en dylik förändring har på arbetsutbudet och
statsbudgeten.
År 2006 uppgick antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
som hade barn under 12 år till cirka 43 500 personer, varav 37 000
personer var under 50 år. Tillgänglig statistik ger inte information om hur
många av dessa personer som har icke tidsbegränsad ersättning och därmed berörs av förslaget i denna proposition. Bristen på relevant data
begränsar möjligheterna att komplettera beräkningarna i prop.
2007/08:124. Eftersom personer med tidsbegränsad ersättning i regel är
yngre än personer med icke tidsbegränsad ersättning, kan det emellertid
inte uteslutas att en stor andel av de ersättningstagare som har barn under
12 år har tidsbegränsad ersättning och således inte omfattas av förslaget.
Mot denna bakgrund är det sannolikt att förslaget avseende en utökad
ledighetsrätt för tillfällig vård av barn har relativt begränsad effekt i
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termer av arbetsutbud och statsfinanser i jämförelse med de båda alterna- Prop. 2008/09:6
tiv som skisseras i prop. 2007/08:124. Trots detta är det emellertid angeläget att underlätta för småbarnsföräldrar med sjuk- och aktivitetsersättning att återinträda på arbetsmarknaden. Orsakerna är flera. Småbarnsföräldrar är generellt sett yngre än andra ersättningstagare, vilket innebär
att de, vid ett återinträde på arbetsmarknaden, har fler yrkesverksamma år
framför sig. Även om effekten per år är relativt blygsam kan den totala
effekten, räknat över hela arbetslivet, därför ändå bli betydande. Dessutom visar erfarenheter att sociala interaktioner har betydelse för såväl
arbetslöshet som sjukskrivning. Se exempelvis Hesselius P. m.fl. (2008),
Påverkas individen av omgivningens sjukfrånvaro?, Rapport 2008:1,
IFAU, Uppsala, och Hedström P. m.fl. (2003), Social interaktion och
arbetslöshet, Rapport 2003:11, IFAU, Uppsala.
Social interaktion kan göra att arbetslöshet och sjukskrivning ”smittar”
i den bemärkelsen att en viss individs arbetslöshet/sjukskrivning påverkar hur länge andra individer blir arbetslösa/sjukskrivna. Detta är
högst relevant i policysammanhang eftersom interventioner i trygghetsförsäkringarna, bl.a. i syfte att öka arbetsutbudet, i sådana fall inte enbart
har en direkt effekt på användandet av försäkringarna, av den typ som
beräkningarna ovan försöker att fånga, utan även har långsiktiga effekter
via förändrade sociala normer. Att föräldrar med små barn återgår i
arbete kan således ha effekter även på lång sikt, genom att det påverkar
de normer och attityder som dessa människor förmedlar till sina barn.
8.1.2

Konsekvenser för jämställdheten

I prop. 2007/08:124 anges (sid. 89 f.) att en större andel kvinnor än män
uppbär sjukersättning. Enligt Försäkringskassan var 60 procent av de
personer som uppbar sjuk- eller aktivitetsersättning 2007 kvinnor. Mot
denna bakgrund kan antas, att alla förändringar som syftar till att
personer som uppbär sjukersättning kan återgå till arbetslivet kommer att
förbättra kvinnornas situation. Möjligheten att arbeta med stöd av de
särskilda reglerna som föreslås i prop. 2007/08:124 ger individen en
möjlighet att förbättra den egna ekonomiska situationen. Dessutom ökar
ett arbete, även om det är i begränsad omfattning, delaktigheten i samhället och minskar känslan av utanförskap både för kvinnor och män.
Det finns indikationer på att kvinnor i större utsträckning än män
nyttjar rätten till ledighet för tillfällig vård av barn. Enligt Försäkringskassan tog kvinnorna ut omkring 64 procent av antalet utbetalda dagar
per månad med tillfällig föräldrapenning för vård av barn år 2007.
Partiella dagar är omräknade till hela dagar. Eftersom den förändring
som föreslås i denna proposition syftar till att underlätta att förena arbete
enligt de förändringar som föreslås i prop. 2007/08:124 med föräldraskap
får reglerna antas få positiva effekter för jämställdheten.
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8.2

Konsekvenser av en utökad ledighetsrätt i lagen om
ersättning och ledighet för närståendevård

Prop. 2008/09:6

På samma sätt som i fråga om den utökade ledighetsrätten i föräldraledighetslagen (1995:584), förväntas den utökade ledighetsrätten i lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård inte innebära
belastningar på samhällsekonomin i stort eller på statsfinanserna. Inte
heller torde förslaget leda till några ökade administrativa kostnader för
företagen. Det kan antas att de som arbetar med stöd av de särskilda
reglerna kommer att ha behov av att vara lediga från arbetet för närståendevård i samma utsträckning som andra förvärvsarbetande. Under
2007 utgick närståendepenning till 9 843 personer. Utbetalningarna
avsåg 93 271 nettodagar och det sammanlagda ersättningsbeloppet var
71 242 942 kronor.

9

Kringgående av turordningsreglerna genom
ombildning av företag

Regeringens bedömning: Någon lagändring med anledning av frågan
om kringgående av turordningsreglerna i lagen (1982:80) om
anställningsskydd bör inte göras. Frågan bör för närvarande inte heller
utredas vidare.
Bakgrund: Riksdagen har genom skrivelse 2004/05:225 med
överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU8
Arbetsrätt anmält att man den 28 april 2005 dels bifallit reservation 7
under punkt 6, dels bifallit reservation 11 under punkt 15 och dels i
övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut, däribland ett
tillkännagivande om kringgående av lagen om anställningsskydd.
Bakgrunden var en motion år 2004 (2004/05:A248) av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Anneli Särnblad, Claes-Göran
Brandin, Raimo Pärssinen, Nils-Göran Holmqvist, Agneta Gille och
Anders Ygeman. I motionen framhölls att det inom exempelvis
byggbranschen är mycket vanligt med genomgripande organisatoriska
förändringar. Företag bolagiseras eller verksamheter delas upp i olika
enheter med egna organisationsnummer men med samme ägare. Detta
innebär att anställda kan flyttas mellan olika turordningsområden på ett
sätt som är svårt att överblicka, vilket har visat sig innebära stora
nackdelar för arbetstagarna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
eftersom endast anställningstid inom en enhets organisationsnummer
räknas när arbetstagarens anställningstid ska bestämmas.
Utskottet konstaterade i sitt betänkande med anledning av motionen att
3 § lagen om anställningsskydd anger hur beräkning av anställningstiden
ska ske. Principen är att den sammanlagda anställningstiden får
tillgodoräknas och detta även om arbetstagaren övergått från en
arbetsgivare till en annan inom samma koncern eller om arbetstagaren
bytt anställning i samband med en övergång av ett företag, en
verksamhet eller en del av en verksamhet. En förutsättning för att
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anställningstid inom samma koncern ska kunna tillgodoräknas är att Prop. 2008/09:6
arbetsgivarna tillhörde samma koncern vid tidpunkten för arbetstagarens
byte av anställning. Utskottet tillade därefter följande. Genom att bryta
upp verksamheter i olika bolag, bilda dotterbolag och genomföra omorganisationer kan turordningsreglerna kringgås. Dessa regler gäller bara
inom ett och samma företag. Ett företags handlande kan vara rättsligt och
formellt korrekt, men moraliskt ytterst tveksamt. För berörda arbetstagare och för fackföreningsrörelsen kan det framstå som en ren
provokation. Det är enligt utskottets mening helt oacceptabelt om företag
på detta sätt handlar i strid med intentionerna bakom lagstiftningen.
Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar detta problem och
återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder om det skulle visa sig
behövligt.
Med anledning av riksdagens tillkännagivande har frågan analyserats
inom Regeringskansliet.
Skälen för regeringens bedömning: Reglerna om turordning vid
uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § lagen (1982:80) om
anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Huvudregeln är att en
turordning ska fastställas för varje driftsenhet för sig. Med driftsenhet
avses enligt förarbetena varje sådan del av ett företag som är belägen
inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade
område dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Om arbetsgivaren är eller
brukar vara bunden av kollektivavtal, bestäms turordningen inom varje
avtalsområde för sig. Som en tilläggsregel föreskrivs att om det finns
flera driftsenheter på samma ort, ska inom en arbetstagarorganisations
avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på
orten, om arbetstagarorganisationen begär det. Enligt 2 § tredje stycket
anställningsskyddslagen får avvikelser från 22 § samma lag göras genom
kollektivavtal.
Turordningen sträcker sig inte utanför det företag som är arbetsgivare.
Har ett bolag ombildats till flera bolag, kan detta alltså leda till
begränsningar av det tidigare bolagets turordningskretsar. Detta gäller
även om bolagen tillhör samma koncern.
Det kan i vissa fall vara stötande att arbetstagare till följd av en
uppdelning av företag inom samma koncern före en driftsinskränkning
får en annan plats i turordningen än de annars skulle haft. Detta gäller
naturligtvis särskilt om omorganisationen skett i syfte att kringgå
anställningsskyddslagens turordningsregler. Arbetstagarna kan arbeta i
samma lokaler och ha samma arbetsuppgifter som tidigare och ändå
tillhöra en annan turordningskrets än sina kollegor i det andra företaget.
Det skulle i sådana fall enligt regeringens mening kunna vara av värde
med exempelvis en regel som möjliggör en gemensam turordningslista
för arbetstagarna hos flera koncernföretag.
En närliggande fråga behandlades i förarbetena till den nuvarande
anställningsskyddslagen, med anledning av ett förslag från arbetstagarorganisationerna om möjlighet att vidga turordningskretsen till att
omfatta även driftsenheter vid andra företag inom samma koncern. I
departementspromemorian Anställningsskydd, Ds A 1981:6, angavs att
det finns fall där det vore av värde med en möjlighet att upprätta en
gemensam turordningslista för arbetstagarna hos flera koncernföretag, se
departementspromemorian s. 231 f. Frågan var dock om det fanns
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tillräckliga skäl för en lagändring eller om man borde lita till de medel att Prop. 2008/09:6
komma till rimliga och rättvisa resultat som redan fanns. Här berördes att
Arbetsdomstolen torde kunna bortse från företagna juridiska ombildningar i kringgåendefall, såsom när en ombildning skett inför en
förestående driftsinskränkning. Vidare angavs att det liksom annars i det
enskilda fallet alltid finns möjlighet till en överenskommelse mellan
arbetsgivare och arbetstagarorganisation om hur turordningsfrågorna
inom en koncern eller annan intressegemenskap borde lösas. Vidare fann
man i departementspromemorian åtskilliga invändningar mot en sådan
övergripande lagregel om gemensam turordning inom en koncern som
förslaget syftade till. Det pekades på att det i praktiken ofta visat sig
finnas behov snarare av att begränsa än att vidga de turordningskretsar
som följer av 22 § anställningsskyddslagen, vilket kommit till uttryck
inte minst i de kollektivavtal som träffats på området. Vidare framhölls
att en koncernregel i detta sammanhang hade ett nödvändigt samband
med arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket
anställningsskyddslagen och även med reglerna om företrädesrätt till ny
anställning. Därtill skulle det innebära att man skulle få ta det principiellt
viktiga steget att i lag tvinga fristående rättssubjekt, låt vara inom en
koncern, att träffa anställningsavtal. Vidare skulle en regeländring få
långtgående och svåröverskådliga rättsverkningar för förhållandet mellan
enskilda arbetstagare. Mot bakgrund av detta togs det inte i
departementspromemorian upp något förslag till en sådan koncernregel i
22 § anställningsskyddslagen.
I propositionen till anställningsskyddslagen angav departementschefen
att man borde avstå från lagstiftning i denna fråga, prop. 1981/82:71
s. 62 f. Som argument för detta angavs de möjligheter som redan fanns
att med rättsliga medel hindra kringgående av lagen. Vidare hänvisades
till att den mera allmänna frågan kan lösas genom kollektivavtal på
vanligt sätt. Departementschefen pekade på att en lagändring i enlighet
med arbetstagarorganisationernas förslag skulle dra med sig
svåröverskådliga följder och innebära ett större steg än saken kunde
anses kräva.
Av förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag framgår att frågan
hur turordningskretsarna skulle fastställas hörde till de mest
omdiskuterade vid lagens tillkomst. Departementschefen angav att det är
omöjligt att konstruera lagregler om turordning som kan väntas ge ett
rimligt och rättvist resultat i alla förekommande situationer, prop.
1973:129 s. 160. Därför infördes regeln att turordningsreglerna ska vara
dispositiva på så sätt att de ska kunna sättas ur spel genom kollektivavtal.
De skäl mot en lagändring som fördes fram i förarbetena till
anställningsskyddslagen gör sig fortfarande gällande. En lagändring i
detta hänseende skulle föra alltför långt och få konsekvenser som är
svåra att överblicka. I många situationer skulle konsekvenserna kunna bli
negativa och framstå som märkliga för arbetstagare inom en koncern som
drabbas av uppsägningar.
En genomgång av Arbetsdomstolens rättspraxis ger vid handen att
företagsombildningar i syfte att kringgå turordningsreglerna är sällsynta i
rättspraxis.
Det finns dessutom enligt regeringens mening redan enligt nuvarande
regler möjligheter att komma till rimliga resultat. Arbetsdomstolen har
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enligt rättspraxis viss möjlighet att hindra kringgående av lagen. Frågan Prop. 2008/09:6
om kringgående av anställningsskyddslagen har behandlats i bland annat
rättsfallen AD 1986 nr 50 och AD 1986 nr 144. I dessa två rättsfall
uttalade Arbetsdomstolen att det skulle vara stötande och från rättslig
synpunkt oriktigt att låta kringgående av lag passera. Domstolen angav
vidare att för att ett kringgående ska konstateras krävs inte bara att de
åtgärder som påstås utgöra ett sådant kringgående blir på vanligt sätt
styrkta, utan dessutom att ett syfte med åtgärderna måste antas ha varit
att undgå tillämpning av de aktuella lagreglerna. Därutöver krävs att
handlandet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet
framstår som otillbörligt. I det senare av rättsfallen påpekade domstolen
att det förhållandet att en part utnyttjar en i lagen angiven begränsning av
motpartens rätt inte i och för sig kan sägas innebära att han gör sig
skyldig till ett otillbörligt kringgående av lagen.
Vidare finns möjlighet att träffa kollektivavtal om avvikelse från 22 §
anställningsskyddslagen för att lösa turordningsfrågorna inom exempelvis en koncern. Därtill kommer att reglerna om primärförhandling i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ger ett visst skydd för
arbetstagarna. Genom dessa regler säkerställs arbetstagarorganisationernas möjlighet att inför en planerad överlåtelse ställa krav på
arbetsgivaren. Även reglerna om övergång av verksamhet i 6 b §
anställningsskyddslagen innebär ett skydd för arbetstagarna. Om en
överföring av personal till en annan arbetsgivare utgör en övergång i den
mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och bakomliggande
EG-direktiv, så övergår de anställningsavtal som tillhör den överlåtna
verksamheten till den nya arbetsgivaren, om inte de berörda
arbetstagarna motsätter sig en övergång av anställningsavtalen. Detta
innebär att det inte står överlåtaren eller förvärvaren fritt att bestämma
vilka anställda som ska gå över till en ny arbetsgivare.
Sammanfattningsvis anser regeringen att nackdelarna med en
lagändring skulle bli större än de förbättringar som skulle uppnås.
Företagsombildningar i syfte att kringgå turordningsreglerna är inte
vanligt förekommande i rättspraxis. Det finns redan idag möjligheter att
hindra kringgående av anställningsskyddslagens turordningsregler.
Regeringens bedömning är därför att någon lagändring i detta avseende
inte bör göras. Regeringen anser att frågan för närvarande inte heller bör
utredas vidare.

10

Författningskommentar

10.1

Förslaget till lag om ändring i föräldraledighetslagen
(1995:584)

8§
I paragrafen finns bestämmelser om rätt till ledighet för tillfällig vård av
barn. Första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
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Enligt huvudregeln i första stycket 1 är en förutsättning för sådan Prop. 2008/09:6
ledighet att arbetstagaren får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring (AFL). Ändringen i förhållande till den
bestämmelse som tidigare fanns i första stycket innebär ingen ändring i
sak.
Innehållet i första stycket 2 är nytt. Enligt denna punkt har en arbetstagare rätt till ledighet under den tid då han eller hon skulle ha haft rätt
till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b eller 11 § AFL
om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § samma
lag. Regeringen har föreslagit en ändring i 3 kap. 2 § AFL som innebär
att det vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska bortses
från inkomst som hänför sig till sådant förvärvsarbete som avses i
16 a kap. 2 § samma lag (prop. 2007/08:124). En arbetstagare har således
under tid som han eller hon arbetar med stöd av reglerna om ”steglös
avräkning” i 16 a kap. 2 § AFL inte någon SGI och har därför, under
frånvaro från sådan arbetstid för tillfällig vård av barn, inte heller rätt till
tillfällig föräldrapenning. Enligt nu aktuellt förslag ska en sådan
arbetstagare ha samma rätt till ledighet för tillfällig vård av barn som en
arbetstagare som får tillfällig föräldrapenning.
Även innehållet i första stycket 3 är nytt. Enligt denna bestämmelse får
en arbetstagare som enligt första stycket 2 har rätt till ledighet för
tillfällig vård av barn överlåta denna rätt till en annan arbetstagare. I
likhet med vad som gäller enligt första stycket 1 kan en sådan överlåtelse
inte göras till en arbetstagare som arbetar enkom med stöd av reglerna
om ”steglös avräkning” i 16 a kap. 2 AFL.
Eftersom en arbetstagare som arbetar enkom med stöd av reglerna i
16 a kap. 2 § AFL inte har någon SGI kommer något ansökningsförfarande om ersättning hos Försäkringskassan inte att bli aktuellt. Detta
innebär att Försäkringskassan i sådana situationer inte kommer att pröva
om de villkor som ställs upp i lagen för rätt till tillfällig föräldrapenning
är uppfyllda. En arbetstagare ska i dessa fall således inte ge in läkarintyg
eller andra intyg till Försäkringskassan. Emellertid kommer dock
Försäkringskassan alltjämt att pröva rätten till ersättning för en
arbetstagare som arbetar partiellt med ”steglös avräkning” parallellt med
ett arbete där inkomsten är sjukpenninggrundande och som önskar tillfällig föräldrapenning för tillfällig vård av barn för tid då frånvaron sker
från arbetet där inkomsten är sjukpenninggrundande.
Enligt 4 kap. 10 § femte stycket AFL kan Försäkringskassan besluta att
annan än en förälder som avstår från förvärvsarbete i samband med barns
födelse ska få rätt till tillfällig föräldrapenning när någon av de omständigheter som räknas upp i bestämmelsen är uppfyllda. När någon av
förutsättningarna är uppfylld och den person som lämpligen bör träda in i
förälderns ställe omfattas av reglerna i 16 a kap. 2 § AFL har denne
person alltså rätt till ledighet utan att någon prövning ska göras av Försäkringskassan.
Av det förhållandet att rätt till ledighet föreligger under den tid arbetstagaren skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning om han eller hon
hade varit ledig från ett arbete där inkomsten är sjukpenninggrundande
följer att antalet dagar med rätt till ledighet är begränsat och ska beräknas
på samma sätt som gäller för arbetstagare som är lediga från ett arbete
där inkomsten är sjukpenninggrundande. Regler om begränsning och
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beräkning av antalet dagar i detta avseende återfinns i 4 kap. 12 §, 14 § Prop. 2008/09:6
första stycket och 18 § andra stycket AFL. Med den ledighetsrätt som
föreslås för de arbetstagare som arbetar med stöd av de särskilda reglerna
i 16 a kap. 2 § AFL följer även att andra regler som begränsar rätten att
erhålla tillfällig föräldrapenning har betydelse för bedömning av när en
arbetstagare har rätt till ledighet för tillfällig vård av barn. Sådana
bestämmelser finns i 4 kap. 16 § och 17 § andra stycket AFL. Av 4 kap.
16 § framgår i vilka fall föräldrar kan få respektive inte få tillfällig föräldrapenning för samma barn och samma tid och av 4 kap. 17 § andra
stycket AFL framgår att föräldrapenningförmåner inte utges för dag då
en förälder är semesterledig.
Enligt andra stycket 1 har en förälder som behöver vårda sitt barn när
den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad rätt till ledighet även om
föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet
är yngre än 240 dagar. Ändringen i förhållande till den bestämmelse som
tidigare fanns i andra stycket innebär ingen ändring i sak. Enligt en ny
bestämmelse i andra stycket 2 gäller samma rätt till ledighet för en
förälder som dessutom omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § AFL.
13 §
Justeringen i andra stycket innebär att anmälningsskyldigheten till
arbetsgivaren är oberoende av om arbetstagaren får tillfällig föräldrapenning eller inte.

10.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1465) om
ersättning och ledighet för närståendevård

20 §
I paragrafen finns bestämmelser om rätt till ledighet för vård av svårt
sjuk närstående. Enligt huvudregeln i första stycket är en förutsättning för
sådan ledighet att arbetstagaren får ersättning enligt lagen (så kallad
närståendepenning). Ändringen i första stycket är av språklig art och
innebär ingen ändring i sak.
Innehållet i andra stycket är nytt. Enligt detta stycke har en arbetstagare rätt till ledighet under den tid då han eller hon skulle ha haft rätt
till ersättning enligt lagen om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).
Regeringen har föreslagit en ändring i 3 kap. 2 § AFL som innebär att det
vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska bortses från
inkomst som hänför sig till sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap.
2 § samma lag (prop. 2007/08:124). En arbetstagare har således under tid
som han eller hon arbetar med stöd av reglerna om ”steglös avräkning” i
16 a kap. 2 § AFL inte någon SGI och har därför, under frånvaro från
sådan arbetstid för närståendevård, inte heller rätt till närståendepenning.
Enligt nu aktuellt förslag ska en sådan arbetstagare ha samma rätt till
ledighet för närståendevård som en arbetstagare som uppbär närståendepenning.

24

Eftersom en arbetstagare som arbetar enkom med stöd av de särskilda Prop. 2008/09:6
reglerna i 16 a kap. 2 § AFL inte har någon SGI kommer något ansökningsförfarande om ersättning hos Försäkringskassan inte att bli aktuellt.
Detta innebär att Försäkringskassan i sådana situationer inte kommer att
pröva om de villkor som ställs upp i lagen för rätt till närståendepenning
är uppfyllda. En arbetstagare ska i dessa fall således inte ge in läkarintyg
eller andra intyg till Försäkringskassan. Emellertid kommer dock Försäkringskassan alltjämt att pröva rätten till ersättning för en arbetstagare
som arbetar partiellt med ”steglös avräkning” parallellt med ett arbete där
inkomsten är sjukpenninggrundande och som önskar närståendepenning
för vård av svårt sjuk närstående för tid då frånvaron sker från arbetet där
inkomsten är sjukpenninggrundande.
Av det förhållandet att rätt till ledighet föreligger under den tid arbetstagaren skulle ha haft rätt till närståendepenning om han eller hon hade
varit ledig från ett arbete där inkomsten är sjukpenninggrundande följer
att antalet dagar med rätt till ledighet är begränsat och ska beräknas på
samma sätt som gäller för arbetstagare som är lediga från ett arbete där
inkomsten är sjukpenninggrundande. Regler om begränsning och beräkning av antalet dagar i detta avseende återfinns i 6 § och 7 § första
stycket i lagen. Med den ledighetsrätt som föreslås för de arbetstagare
som arbetar med stöd av de särskilda reglerna i 16 a kap. 2 § AFL följer
även att andra regler som begränsar rätten att erhålla närståendepenning
har betydelse för bedömning av när en arbetstagare har rätt till ledighet
för vård av svårt sjuk närstående. En sådan bestämmelse finns i 10 §, där
det anges att ersättning för vård av en person inte får utges till flera
vårdare för samma tid.

25

Sammanfattning av promemorian Ledighetsrätt för
personer som arbetar med stöd av särskilda regler om
sjukersättning (Ds 2008:39)

Prop. 2008/09:6
Bilaga 1

I promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) föreslås nya
regler som ska göra det lättare för personer med icke tidsbegränsad sjukersättning att pröva att arbeta. Sådana personer ska få möjlighet att arbeta
utan att förlora rätten till sjukersättning. En person med sjukersättning
ska under den tid som han eller hon arbetar med stöd av de föreslagna
reglerna inte ha rätt till tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.
Huvudregeln enligt nuvarande bestämmelse i 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) innebär att en arbetstagare har rätt till ledighet för tillfällig vård av barn under tid då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning.
Ersättning i form av närståendepenning enligt lagen (1988:1465) om
ersättning och ledighet för närståendevård utges till en närstående, som
avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk person. En arbetstagare har rätt till ledighet från sitt arbete under den tid som han eller hon
uppbär närståendepenning.
I denna promemoria föreslås att personer med sjukersättning, som
börjar arbeta med stöd av de i Ds 2008:14 föreslagna reglerna, ska ha rätt
till ledighet för tillfällig vård av barn och för vård av svårt sjuk närstående, trots att dessa arbetstagare inte har rätt till tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.
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Lagförslagen i promemorian Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning (Ds 2008:39)

Prop. 2008/09:6
Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Härigenom föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §3
Under den tid då en arbetstagare får tillfällig föräldrapenning enligt
4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring har arbetstagaren rätt till ledighet.
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren
blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har
rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240
dagar.
Första och andra styckena ska
tillämpas, även om arbetstagaren
inte har rätt till tillfällig föräldrapenning enbart på grund av att
förvärvsarbetet omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

3

Senaste lydelse 2004:1251.
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Prop. 2008/09:6
Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård
Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
20 §
En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han
uppbär hel ersättning enligt denna lag och till förkortning av arbetstiden
till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han uppbär halv eller
fjärdedels ersättning.
Första stycket ska tillämpas,
även om arbetstagaren inte har
rätt till ersättning enligt denna lag
enbart på grund av att förvärvsarbetet omfattas av bestämmelserna
i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
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Förteckning över remissinstanser som har yttrat sig
över departementspromemorian Ledighetsrätt för
personer som arbetar med stöd av särskilda regler om
sjukersättning (Ds 2008:39)

Prop. 2008/09:6
Bilaga 3

Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Skåne, Justitiekanslern, Domstolsverket, Arbetsdomstolen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen, Arbetsgivarverket, Handisam – Myndigheten för
handikappolitisk samordning, Statskontoret, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsombudsmannen, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Svenska ILO-kommittén, De Handikappades
Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv,
Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Företagarna, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers centralorganisation
och Landsorganisationen i Sverige.
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Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag
Lagtext
Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Härigenom föreskrivs att 8 och 13 §§
(1995:584) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

föräldraledighetslagen

Föreslagen lydelse

8 §4
Under den tid då en arbetstagare får tillfällig föräldrapenning enligt
4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring har arbetstagaren rätt till ledighet.
Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till tillfällig
föräldrapenning
enligt
4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller
11 a § lagen om allmän försäkring, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i
16 a kap. 2 § samma lag, har
arbetstagaren rätt till ledighet.
En förälder som behöver vårda
En förälder som behöver vårda
sitt barn när den ordinarie vår- sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har daren blivit sjuk eller smittad har
rätt till ledighet även om föräldern rätt till ledighet även om föräldern
inte har rätt till tillfällig föräldra- inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är penning på grund av att
– barnet är yngre än 240 dagar,
yngre än 240 dagar.
eller
– barnet är yngre än 240 dagar
och föräldern omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
om allmän försäkring.

4

Senaste lydelse 2004:1251.
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Bilaga 4
13 § 5
En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7
eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband
med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.
En arbetstagare som vill utnyttja
En arbetstagare som vill utnyttja
sin rätt till ledighet med tillfällig sin rätt till ledighet enligt 8 § ska
föräldrapenning enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaanmäla ledigheten till arbetsgiva- ren minst en vecka före ledigren minst en vecka före ledig- hetens början. Om ledigheten
hetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta,
beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälgäller dock inte någon anmäl- ningstid.
ningstid.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

5

Senaste lydelse 2008:563.
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Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård
Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §

En arbetstagare har rätt till hel
ledighet från sitt arbete under tid
då han uppbär hel ersättning enligt
denna lag och till förkortning av
arbetstiden till hälften eller till tre
fjärdedelar under tid då han uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

En arbetstagare har rätt till hel
ledighet från sitt arbete under tid
då han eller hon uppbär hel ersättning enligt denna lag och till förkortning av arbetstiden till hälften
eller till tre fjärdedelar under tid då
han eller hon uppbär halv eller
fjärdedels ersättning.
Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till
ersättning enligt denna lag, om
han eller hon inte omfattats av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring, har arbetstagaren rätt till
ledighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
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Lagrådets yttrande

Prop. 2008/09:6
Bilaga 5

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-01
Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp samt regeringsråden Karin
Almgren och Nils Dexe.
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler
om sjukersättning
Enligt en lagrådsremiss den 18 juni 2008 (Arbetsmarknadsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till
1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Anette Bergene
och juristen Martina Irving Magnusson.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i föräldraledighetslagen
8§
I paragrafen ges bestämmelser om en arbetstagares rätt till ledighet för
vård av barn. Enligt paragrafens nuvarande första stycke har en
arbetstagare rätt till ledighet under den tid då arbetstagaren får tillfällig
föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen
(1962:381) om allmän försäkring (AFL). Enligt det nu föreslagna nya
andra stycket ska en arbetstagare ha rätt till ledighet under den tid då han
eller hon skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt de
nyssnämnda paragraferna, om arbetstagaren inte omfattats av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 § AFL.
Det nya andra stycket omfattar bl.a. fall då en förälder enligt 4 kap.
11 a § AFL har överlåtit sin rätt till tillfällig föräldrapenning till en annan
försäkrad som i stället för föräldern avstår från förvärvsarbete för vård av
barnet. Rätten till ledighet är enligt vad som upplysts under
föredragningen i Lagrådet avsedd att gälla även i de fall föräldern
överlåter en ledighetsrätt trots att föräldern inte haft rätt till någon
föräldrapenning och detta beror enbart på att föräldern omfattats av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 § AFL. Enligt Lagrådets mening kommer
den här avsedda innebörden av andra stycket inte till uttryck i lagtexten.
Lagrådet föreslår att bestämmelserna i första och andra styckena
formuleras om och ges följande lydelse:
En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon
1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller
11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
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2.

3.

skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, Prop. 2008/09:6
10 a, 10 b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats Bilaga 5
av de särskilda bestämmelserna om sjukersättning i 16 a kap. 2 §
nämnda lag, eller
skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap.
11 a § samma lag, om barnets förälder inte omfattats av de
särskilda bestämmelserna om sjukersättning i 16 a kap. 2 §
nämnda lag.

Förslaget till lag om ändring i lagen om ersättning och ledighet för
närståendevård
Förslaget lämnas utan erinran.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Prop. 2008/09:6

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 september 2008
Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden
Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Erlandsson,
Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni,
Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling
Föredragande: Sven Otto Littorin

Regeringen beslutar proposition 2008/09:6 Ledighetsrätt för personer
som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
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