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Genomförande av balansdirektivet – balans mellan 
arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 
(SOU 2020:81) 
A2020/02669 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete 
och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, får härmed avge följande yttrande, 
som utarbetats av professor Jenny Julén Votinius. 

Fakultetsstyrelsen har inget att invända mot det övergripande innehållet i förslaget. 
Nedan lämnas mer detaljerade synpunkter på några av de enskilda bestämmelserna.  
 

Begäran om flexibla arbetsformer (kapitel 9) 
Som framgår av betänkandet kan frågan om hur direktivets regel om flexibla 
arbetsformer lämpligast bör implementeras i den svenska lagstiftningen förstås på 
mer än ett sätt. Mot bakgrund härav vill fakultetsstyrelsen betona betydelsen av 
tydlighet ifråga om arbetstagarens rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter på 
detta område. 

I förhållande till föräldraledighetslagen finns det skäl att klargöra att en begäran 
om flexibla arbetsformer inte ska inverka på arbetstagarens rätt att ta ut ledighet 
under tre perioder per år. Utredningen anger att möjligheten att begära flexibla 
arbetsformer bör kunna kombineras med möjligheten att vara ledig (s. 148). 
Fakultetsstyrelsen anser att det tydligt bör framgå att ett beviljande av flexibla 
arbetsformer inte ska innebära att arbetstagaren har förbrukat en av de tre årliga 
ledighetsperioderna. 

Beträffande lagen om ledighet för närståendevård konstaterar utredningen att det 
kan vara problematiskt för arbetsgivaren att förhålla sig till begreppet svårt sjuk. 
Fakultetsstyrelsen ansluter sig till denna uppfattning. Såväl arbetsgivaren som den 
arbetstagare som begärt flexibla arbetsformer försätts i en svår och känslig 
situation för det fall det finns skäl för arbetsgivaren att anta att det brister i 
förutsättningarna när det gäller hur sjuk den anhöriga personen är. 
Fakultetsstyrelsen anser mot denna bakgrund att det finns skäl att ytterligare 
överväga införandet av en definition eller avgränsning som är enklare för 
arbetsgivaren att tillämpa.  
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Skydd mot uppsägning och bevisbörda (kapitel 11) 
Betänkandet föreslår en regel om skyldighet för arbetsgivare att på en arbetstagares 
begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för en uppsägning eller 
avskedande. Skyldigheten ska gälla i fall där arbetstagaren gör gällande att 
uppsägningen eller avskedandet har samband med föräldraledighet, ledighet för 
vård av närstående eller en begäran om flexibla arbetsformer. Om arbetstagaren 
begär det och gör gällande ett samband med föräldraledighet eller ledighet för vård 
av närstående ska uppgiften vara skriftlig. Förslaget innebär att regeln införs i 
föräldraledighetslagen och i lagen om närståendevård.  

Redan idag gäller att arbetstagare som omfattas av anställningsskyddslagen har rätt 
att på begäran få ta del av de omständigheter som åberopas som grund för en 
uppsägning eller avskedande, och att begäran även kan avse att uppgiften ska ges 
skriftligen. Med den föreslagna regeln kommer detta att gälla även för anställda 
som inte omfattas av anställningsskyddslagen. 

Fakultetsstyrelsen noterar att förslaget inte tar avseende på den situationen att 
arbetsgivaren avbryter en provanställning, utan endast gäller uppsägning och 
avsked. Detta ligger i linje med anställningsskyddslagens regel om att 
arbetsgivaren alltid har rätt att avbryta en provanställning utan att behöva ange skäl 
för sitt beslut. 

Av EU-domstolen praxis rörande det äldre likabehandlingsdirektivet 76/207 
framgår dock att det i frågor som rör likabehandling finns skäl att likställa 
avbrytande av provanställning med uppsägning. Se vidare AD 2020 nr 53 och 
prop. 2005/06:185 s. 75 och 83 ff. Fakultetsstyrelsen anser mot denna bakgrund att 
förslaget om skyldighet för arbetsgivare att uppge de omständigheter som åberopas 
som grund för att avsluta en anställning bör utredas ytterligare i förhållande till 
provanställningar. Detta för att säkerställa en korrekt implementering av artikel 
12.2. i Balansdirektivet (EU) 2019/1158. 

 

Enligt delegation 

 

Jenny Julén Votinius 
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