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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-08 kl. 15:00-15:16

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§60

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24

STK-2020-1473
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Införande av
familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal.
I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen avsikten att påbörja införandet av en
familjevecka (prop. 2020/21:1 utgiftsområde 12). Familjeveckan innebär att föräldrar ska ha
rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad
arbetsinkomst. I föreliggande promemoria lämnas förslag till utformning av en ny
föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken som ska benämnas familjedagspenning.
Tre alternativa förslag om förmånstiden lämnas. Det föreslås en möjlighet för föräldrar med
gemensam vårdnad att använda antingen högst tre dagar, högst två dagar eller högst en dag
med familjedagspenning vardera per kalenderår. Det föreslås vidare att en förälder med
ensam vårdnad ska ges möjlighet att använda antingen högst sex dagar, högst fyra dagar eller
högst två
dagar med familjedagspenning per år. Det alternativ som fastställs föreslås träda i kraft den 1
april 2022.
I förslaget till yttrande kommenteras främst de delar av förslaget som avser Malmö stads roll
som arbetsgivare samt rollen som ansvarig för verksamheter som promemorians förslag
berör. I huvudsak rör kommentarerna vilka grupper av föräldrar som ska omfattas, vilken
åldersgräns som ska finnas för barnen och i när anmälan om ledighet ska meddelas till
arbetsgivaren.
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Socialdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta att avstyrka de
förslag som lämnats i promemorian.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Remiss från Socialdepartementet - Införande av
familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24
Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Anstånd beviljats till 10 februari
Förskolenämnden beslut 201216 § 156 med Reservation (M+C)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 188 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 377 med Reservation (M+C)
och muntlig Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

