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Remiss: Föräldraledighet för statsråd? (SOU 2016:20) 
Fi2016/01041/ESA 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent 
Bengt Lundell. 
 
I betänkandet diskuteras frågan om hur villkoren ska vara för statsråd som 
föräldrar. Slutsatsen i betänkandet är att det, bortsett från en mindre ändring, i 
bestämmelserna om arvoden, inte behövs någon särskild reglering av frågan. 
 
Uppdraget som statsråd är speciellt. Det förutsätts att ett statsråd alltid kan agera 
som statsråd. Det finns särskilda regler om arvoden för statsråd.  Utredningen 
redovisar tre modeller som kan användas vid ledighet. Ingen av dem förutsätter 
någon särskild reglering, utan det blir en fråga för statsministern att avgöra vilka 
villkor och möjligheter som finns. 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag. Förslaget innebär att 
det går att finna en lösning i det enskilda fallet inom nuvarande regleringen och att 
ingen ny särskild reglering krävs. Juridiska fakultetsstyrelsen har inget att erinra 
mot den mindre ändringen i lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. 
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