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Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Genomförande av balansdirektivet - balans
mellan arbete och privatliv för föräldrar och
anhörigvårdare (SOU 2020:81)
Statskontoret lämnar inga synpunkter på betänkandets förslag. Statskontoret
uppfattar att utredningens förslag tillgodoser kraven i balansdirektivet. Däremot
vill Statskontoret kommentera några aspekter som rör möjligheterna att genomföra
förslagen.

Utredningen säkerställer inte tillräckliga
informationsinsatser
Statskontoret anser att utredningen inte tillräckligt säkerställer att information om
förslagen kommer att nå de berörda. Med det befintliga upplägget för informationsspridning som utredningen förordar finns en risk att informationsinsatserna inte blir
så omfattande. Därmed riskerar också genomslaget att bli mindre och att direktivets
syfte inte uppnås. De informationsinsatser som kommer att vidtas av Försäkringskassan och Diskrimineringsombudsmannen i samband med förslagens införande
berör endast de delar av förslagen som ingår i myndigheternas ansvarsområden.
Även om arbetsmarknadens parter skulle kunna sprida information om övriga
förslag till de berörda så saknar de formellt ansvar att sprida information om
förslagen. Dessutom nås inte de grupper på arbetsmarknaden som står utanför de
fackliga organisationerna. Statskontoret menar att regeringen bör överväga att vidta
ytterligare informationsinsatser för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare
nås av informationen.

Brister i utredningen gör det svårt att ta ställning till
möjligheterna att genomföra förslagen
De myndigheter som ska ansvara för genomförandet av förslagen behöver ges
förutsättningar för det. Exempelvis kan medel behöva tillföras när nya uppgifter
tillkommer. Statskontoret har svårt att ta ställning till utredningens bedömning om
att de myndigheter som berörs av förslagen bör klara de nya uppgifterna, eller
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andra omställningar som förslagen medför, inom ramen för befintliga anslag. Det
saknas både kostnadsberäkningar och i flera fall en analys över hur omfattande de
nya uppgifterna kan bli.

Utredningen har inte angett vem som ska svara för
uppföljningen
Statskontoret vill betona vikten av att följa upp utredningens förslag för att
undersöka dess genomslag. Om genomslaget är begränsat uppnås inte direktivets
syfte. Statskontoret delar utredningens bedömning att tillgänglig statistik är
tillräcklig för att direktivet ska kunna följas upp. Däremot har utredningen inte
klargjort vem som ska ansvara för att statistik samlas in, sammanställs och
rapporteras in. Inte heller har kostnader för dessa insatser beräknats. Regeringen
bör därför i det fortsatta arbetet förtydliga hur uppföljningen av direktivets
tillämpning ska genomföras och peka ut lämplig aktör som ska ansvara för
uppgiften.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Biträdande
utredningschef Hanna André och utredare Sanna Kyhlbäck, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren
Sanna Kyhlbäck
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