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Promemorian Ledighetsrätt för personer med stöd av särskilda regler om
sjukersättning
Bakgrund
Genom remiss den 9 maj 2008 (A2008/1463/ARM) har ILO-kommitten anmodats
att yttra sig över promemorian Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av
särskilda regler om sjukersättning.
I promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) har lagts förslag som
gör det möjligt för personer som uppbär icke tidsbegränsad sjukersättning att
pröva att arbeta med bibehållen ersättning. De regler som föreslås i den
promemorian ska enligt förslaget införas i huvudsak genom ett nytt 16 a kap. i
lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). [LO-kommitten fann i sitt yttrande
6/2008 av den 4 april 2008 att förslagen i Os 2008:14 inte stred mot Sveriges
åtaganden i de ILO-konventioner som !LO-kommitten ansåg vara relevanta. I Ds
2008:14 anges att frågan om eventuell rätt till ledighet för vård av sjukt barn för
personer som arbetar med stöd av de föreslagna reglerna kommer att behandlas
separat. Frågan behandlas därför i den nu aktuella promemorian tillsammans med
frågan om personer som arbetar med stöd av de föreslagna reglerna ska ha rätt till
ledighet för vård av svårt sjuk närstående.
I promemorian 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 for vård av svårt sjuk närstående, trots att dessa arbetstagare inte
har rätt till tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.
Huvudregeln enligt dagens regler är att en arbetstagare har rätt till ledighet för
tillfällig vård av barn under den tid då arbetstagaren får tillfällig föräldrapenning
enligt 4 kap. AFL. För att inte försvåra för föräldrar att pröva att arbeta under de
föreslagna reglerna föreslås att ledighetsrätten i föräldraledighetslagen (1995:584)
utökas så att arbetstagare som arbetar med stöd av de föreslagna reglerna f'ar rätt
till ledighet på samma sätt som arbetstagare som uppbär tillfällig furäldrapenning.
Samma resonemang föreslås gälla för vård av en svårt sjuk närstående. Lagen
(1988: 1465) om ersättning och ledighet för närståendevård föreslås ändras så att
personer som arbetar med stöd av de särskilda reglerna ska ha rätt till ledighet vid
vård av svårt sjuk närstående trots att rätt till närståendepenning inte föreligger.
Reglerna föreslås träda i kraft den I januari 2009.
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Det kan noteras att promemorian inte innehåller någon granskning av förslagen i
förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO
konventioner, vilket beklagligt nog är alltför ofta förekommande. Avsaknaden av
en sådan analys försvårar för ILO-kom.mitten att göra en korrekt bedömning av
förslagens förhållande till relevanta !LO-konventioner.
De !LO-konventioner som berörs av förslagen i Os 2008: 14 har redogjorts for i
!LO-kommittens yttrande 6/2008. De regler som presenterades i Ds 2008: 14
syftar till att underlätta for personer att återgå i arbete och kunde enligt ILO
kommitten inte anses strida mot någon av Sverige antagen !LO-konvention. De
ändringar som nu föreslås syftar till att underlätta för föräldrar och närstående till
sjuka att pröva på att arbeta med stöd av de särskilda reglerna. Nuvarande förslag
kan därför inte heller anses strida mot några av de !LO-konventioner som Sverige
ratificerat. Det kan nämnas att rätt till föräldraledighet berörs av !LO-konvention
nr 183 om skydd vid havandeskap och barnsbörd vilken Sverige inte har
ratificerat.
ILO-kommittens slutsatser

ILO-kommitten har på basis av befintligt underlag inte funnit att förslagen i
promemorian strider mot Sveriges åtaganden enligt några !LO-konventioner.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna Hult,
Middelman, Beckman, Nygren och Bengtsson samt ersättarna Kavar och Jonsson. Närvarande
har varit ersättarna Svenson och Engblom, experterna Jacobsson och Petkovska, adjungerade
Eng Sjölund samt föredragande sekreterare Petra Herzfeld Olsson.
För !LO-kommitten
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