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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-22

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars
Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

En enklare ledighetslagstiftning

Enligt en lagrådsremiss den 28 januari 2010 (Arbetsmarknadsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till
1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
2. lag om rätt till ledighet för utbildning,
3. lag om rätt till ledighet för närståendevård och av trängande
familjeskäl,
4. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet
för närståendevård,
5. lag om ändring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att
bedriva näringsverksamhet,
6. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på
grund av sjukdom prova annat arbete,
7. lag om upphävande av lagen (1979:1184) om rätt till ledighet
för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
8. lag om ändring i skollagen (1985:1100),
9. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
10. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ulrika
Björne och kanslirådet Gudrun Persson Härneskog, biträdda av
departementssekreteraren Hanna Björknäs.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i föräldraledighetslagen

11 §

I paragrafen anges att arbetstagaren med vissa inskränkningar får ta
ut ledighet när han eller hon begär det. Därmed avses enligt författningskommentaren den eller de tidpunkter arbetstagaren vill ta ut
ledigheten och inte tidpunkten för den anmälan om ledighet som
arbetstagaren är skyldig att göra till arbetsgivaren viss tid före
ledighetens början. Lagrådet föreslår i förtydligande syfte att
paragrafen ges följande lydelse:

Arbetstagaren bestämmer när ledighet ska tas ut, dock med de
inskränkningar som följer av 12 och 13 §§.
Förslaget till lag om rätt till ledighet för närståendevård och av
trängande familjeskäl

7§

Av de skäl som Lagrådet anfört ovan beträffande 11 § föräldraledighetslagen föreslås att paragrafen ges följande lydelse:

Kan en överenskommelse inte träffas med arbetsgivaren bestämmer
arbetstagaren när ledigheten ska tas ut.
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Förslaget till lag om ändring i diskrimineringslagen

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den 1 juli 2010 och de nya
bestämmelserna tillämpas endast vid bestämmande av ersättning
med anledning av en dom som har meddelats efter den 1 juli 2010.

Vid föredragningen har uppgetts att avsikten är att de nya ersättningsbestämmelserna ska tillämpas med anledning av en dom som
har meddelats efter ikraftträdandet av lagen, alltså fr.o.m. den 1 juli
2010.

Lagrådet föreslår därför att bestämmelserna får följande lydelse:

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas endast vid bestämmande
av ersättning med anledning av en dom som har meddelats efter den
30 juni 2010.
Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

