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Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

GRF-2020-33639

Till
Kommunstyrelsen

Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas
Ds 2020:24,
STK-2020-1473

Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen ser att familjeveckan är en investering i barn och ger arbetande föräldrar bättre förutsättningar för att kombinera arbete och familjeliv. Samtidigt vill förvaltningen belysa att ett eventuellt införande kommer att påverka grundskolornas bemanning
och ekonomi.
Yttrande

Grundskoleförvaltningen framför i ärendet ett antal synpunkter som bör belysas:
4.1 Balans mellan familjeliv och arbetsliv
Grundskoleförvaltningen ser familjeveckan som en investering i barnen. Familjeveckan kommer generellt att vara av värde för arbetande föräldrar och ge dem förbättrade förutsättningar för att kombinera arbete och familjeliv.
Grundskoleförvaltningen bedömer att rätten till familjedagspenning kan bidra till en bättre
balans mellan arbetsliv och familjeliv för en del av förvaltningens medarbetare och kan vara
positiv utifrån ett återhämtningsperspektiv.
6.2.2 Kortsiktiga konsekvenser för kommuner och regioner
Genom att förvaltningens medarbetare som har barn i det aktuella åldersspannet kommer att
vara lediga ett antal dagar per år med familjedagspenning minskar antalet arbetade timmar
och därmed förvaltningens lönekostnader. Beroende på hur många dagar med familjedagspenning som kommer att införas och den lokala personalsammansättningen, kan enskilda
verksamheter komma att behöva utöka sin bemanning generellt eller tillfälligt under perioder
när många föräldrar väljer att vara lediga med familjedagspenning. En konsekvens av detta är
ett ökat behov av korttidsvikarier, en grupp som redan är svårrekryterad till grundskolorna.
En annan befarad konsekvens av att föräldrar får rätt till att vårda sina barn i samband med
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skollov är att det kan bli svårare för övriga anställda att vara lediga under till exempel vissa
perioder under lov och under sommaren, då fritidshemmen kräver en viss grundbemanning.
Grundskoleförvaltningen bedömer inte att införandet av familjeveckan kommer att leda till
något större administrativt merarbete. Malmö stad har ett väl utvecklat HR-system som lätt
kan anpassas till nya typer av ledigheter. Dessutom ansvarar inte Malmö stad, utan Försäkringskassan för kontrollen av att familjedagspenningen utbetalas för avsett ändamål.
En konsekvens av införandet av familjevecka är att barnantalet kan minska något under lov
och studiedagar på fritidshemmen. Detta kan medföra ett något lägre behov av bemanning
på fritidshemmen under dessa perioder, vilket i sin tur genererar en lägre lönekostnad.
En annan konsekvens är att det kan bli lättare för skolorna att förlägga utvecklingssamtal och
andra möten med elever och vårdnadshavare under dagtid i jämförelse med nuvarande situation.
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