
 
 
 
  
 

 
 

 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter 
The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights 
 
Telefon: +46 8 50 162 900 
Postadress: Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden 
E-mail: forbund@rfsl.se 
rfsl.se 

 

 
 

 
2021-04-19 
Ert dnr A2020/02669 

 
 

Arbetsmarknadsdepartementet 
a.remissvar@regeringskansliet.se 

 
 
 
 
RFSL:s yttrande över betänkandet Genomförande av 
balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för 
föräldrar och anhörigvårdare SOU (2020:81). 

 
 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter (RFSL) lämnar härmed följande synpunkter. RFSL har 
granskat betänkandet utifrån ett hbtqi-perspektiv och begränsar yttrandet till de delar som 
rör föräldraförsäkringen.  
 
RFSL sympatiserar med den politiska ambitionen att skapa ett mer jämnt fördelat uttag av 
föräldraförsäkringen mellan föräldrar, oavsett om dessa lever i ett olikkönat 
parförhållande eller inte. RFSL tillstyrker därför att även dagar med ersättning på 
garantinivå reserveras för vardera föräldern. En sådan ändring innebär också en 
förenkling av reglerna.  
 
Inför att antalet reserverade dagar i Sverige utvidgades från 60 till 90 dagar uttryckte 
RFSL dock en oro kring utvecklingen mot en fullständig uppdelning av 
föräldrapenningdagarna mellan två vårdnadshavare och påpekade att detta skulle försvåra 
för många familjer där fler än två vuxna delar på föräldraansvaret. Med nuvarande 
lagstiftning där 90 dagar är reserverade till vardera förälder är det möjligt för familjer 
bestående av fyra föräldrar, exempelvis två gifta par som skaffat barn tillsammans och 
där en person från vardera par är vårdnadshavare, att dela lika på föräldrapenningdagarna 
genom att vardera vårdnadshavare kan överlåta dagar till make/sambo. RFSL vill därför 
inte se en fullständig uppdelning av dagarna mellan två vårdnadshavare, i form av 
reservering. Skulle en fullständig uppdelning göras skulle det behövas en flexibilitet 



 

kring detta så att familjekonstellationer med två vårdnadshavare och två vuxna som 
likställs med en förälder, även fortsättningsvis kan dela lika på föräldrapenningdagarna.  
 
RFSL vill i övrigt understryka att begreppet pappadagar, som nämns bland annat i 
avsnittet 17.4.1 bör ersättas med begreppet 10-dagar, alternativt ”de tio första dagarna” då 
detta handlar om tillfällig föräldrapenning som kan tas ut av en förälder oavsett kön och 
begreppet pappadagar därmed blir exkluderande. 
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