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Till: Socialdepartementet  

Enheten för familj och sociala tjänster  
Diarienummer: S2017/06673/FST 

 

Yttrande över promemorian Regelförenklingar inom 
ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) 
 

Sammanfattning 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslagen som rör föräldrapenningen då dessa har 
potential att leda till ett mer jämställt föräldraskap för berörda grupper. Vi välkomnar 
att de familjeekonomiska stöden inriktas på att tydliggöra jämställdheten mellan 
föräldrarna och deras gemensamma ansvar för barnet. Sveriges Kvinnolobby vill 
betona vikten av att de ändringar som genomförs följs upp och utvärderas ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Sveriges Kvinnolobby avböjer att yttra sig över övriga 
förslag.  
 

 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att den förälder som inte är gravid ska få rätt till 
föräldrapenning för att följa med till mödravården.  
Det är den gravida kvinnan som är patient inom mödravården och besöken handlar primärt om 
hennes och fostrets hälsa. Sveriges Kvinnolobby vill betona att det alltid ska vara den gravida 
kvinnan som fattar beslut som rör henne, hennes kropp, hälsa och graviditet. Med det sagt kan 
ett ökat deltagande från blivande pappor innebära att kvinnan får mer stöd under graviditeten 
och inför förlossningen, samtidigt som det lägger grunden för ett mer jämställt föräldraskap. Det 
är viktigt att samhällets stöd organiseras så att förutsättningarna för ett delat föräldraskap är så 
bra som möjligt och att systemen signalerar att ansvaret för barnet är delat. Sveriges 
Kvinnolobby tillstyrker därför förslaget att den andra föräldern ska få rätt till föräldrapenning för 
att följa med till mödravården, om den gravida kvinnan så önskar. Sveriges Kvinnolobby föreslår 
dock att man ser över om föräldrar istället bör använda tillfällig föräldrapenning för besök hos 
mödravården. Detta för att inte behöva använda dagar från den ordinarie föräldrapenningen.  
 
Förslaget om att den förälder som inte är gravid ska få rätt till ersättning bör även gälla efter att 
barnet är fött så att båda föräldrarna kan vara med på möten hos BVC och liknande. Detta för att 
signalera att även ansvaret för detta är delat. Som systemet är utformat idag kan båda 
föräldrarna vara med om de använder de så kallade ”dubbeldagarna”. För att undgå detta anser 
Sveriges Kvinnolobby att man även här bör se över möjligheten för föräldrar att använda tillfällig 
föräldrapenning, exempelvis genom att begreppet tillfällig föräldrapenning vidgas till att gälla 
vissa sammanhang som inte rör sjukdom (vård av barn), exempelvis besök hos BVC, deltagande i 
föräldrautbildning, inskolning på förskola med mera. Kallelsen till BVC eller underlag från 
förskolan skulle då kunna fungera som intyg till Försäkringskassan. 
 

Sveriges Kvinnolobby anser också att andra än vårdnadshavare bör kunna få ersättning för att 
följa med som stöd i de fall en förälder är ensamstående.  
 
Sveriges Kvinnolobby delar analysen i promemorian om att det finns situationer då det inte är 
aktuellt att den andra föräldern följer med till mödravården, exempelvis om det finns 
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indikationer på att det förekommer psykiskt eller fysiskt våld, hedersrelaterat problematik med 
mera. Sveriges Kvinnolobby vill också framhålla att kvinnan alltid ska få träffa barnmorska enskilt 
vid något tillfälle under graviditeten. Detta för att personalen ska kunna fånga upp och hjälpa 
kvinnor som exempelvis är utsatta för våld eller är könsstympade. Sveriges Kvinnolobby anser att 
frågor om detta ska ställas som rutin till alla gravida kvinnor, på samma sätt som rutinmässig 
alkoholscreening görs.  
 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att även föräldrar som inte har barnet i sin vård 
ska få rätt till föräldrapenning vid inskolning. 
Förslaget underlättar för föräldrar med sämre ekonomiska förutsättningar att kunna vara 
frånvarande från arbetet med ersättning för förlorad inkomst för att delta vid inskolning. Många 
föräldrar har en flexibel arbetssituation och möjlighet att delta utan att ta ut föräldrapenning, 
men de som arbetar i yrken där detta inte är möjligt kan med nuvarande system bli tvungna att 
ta semester eller tjänstledigt utan lön för att delta i inskolning. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker 
förslaget eftersom det innebär en ökad trygghet för barnet och förbättrar förutsättningarna för 
ett jämställt föräldraansvar, både vad gäller vården av barnet och kontakten med verksamheten. 
Eftersom kvinnor oftare har sämre ekonomi och arbetar i yrken där det är svårt att vara 
frånvarande gynnar förslaget sannolikt jämställdheten. 
 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas till 
flera föräldrar för samma barn och tid när föräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete för 
deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet. 
Föräldrar till sjuka barn eller barn med funktionsnedsättning är en grupp som kan ha svårt att få 
ihop vardagen och har ett stort stödbehov. Ofta tar mamman ett större ansvar. Det är därför bra 
att situationen underlättas för dessa föräldrar och att regelverket uppmuntrar till ett delat 
ansvar genom att båda föräldrarna får ersättning för samtidigt deltagande. Att båda föräldrarna 
får ta del av kunskap om barnets sjukdom eller funktionsnedsättning innebär också att barnet 
kan få mer och bättre stöd. Sveriges Kvinnolobby delar också bedömningen att den nya 
bestämmelsen om tillfällig föräldrapenning för samma barn och tid ska gälla för ”flera” föräldrar 
i stället för ”båda” föräldrarna.  
 
Sveriges Kvinnolobby vill framhålla vikten av att samtliga ändringar som genomförs följs upp och 
utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv, såväl vad gäller uttaget av föräldrapenning som av 
tillfällig föräldrapenning. 

 
Stockholm 2018-02-16 
 

 
 

Clara Berglund, generalsekreterare 
 
Sveriges Kvinnolobby  
Karlbergsvägen 86a 
113 35 Stockholm 
Telefon: 08-33 52 47  
info@sverigeskvinnolobby.se 
www.sverigeskvinnolobby.se 

mailto:info@sverigeskvinnolobby.se
http://www.sverigeskvinnolobby.se/

