
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Svar på remiss från Regeringskansliet gällande
betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 

barn (KS0340/22) 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 
2022, utgör tillsammans med socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens svar, daterade den 24 augusti 2022 respektive den 1 
september 2022, Falu kommuns samlade svar på remiss från Regeringskansliet 

ett förbättrat regelverk för vård av barn. 

Falu kommun är remissinstans för betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens 
förslag. De konstaterar att de föreslagna åtgärderna kommer kunna öka 

Socialnämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. 
Socialnämnden påpekar att lagstiftningen bör ändras så att familjehemsföräldrar 
likställs med föräldrar fullt ut och därmed har rätt att överlåta sin ersättning 
enligt 11 kap 5 § SFB till annan när ordinarie vårdare är förhindrad att vårda 

Från kommunstyrelsens sida konstateras att en digital kommunikationslösning 
med Försäkringskassan skulle innebära snabbare handläggning av ärenden, lägre 
arbetsbelastning och ett positivt steg framåt i den digitala resan. Förändringarna i 
arbetsgivardeklarationen skulle innebära att arbetsbelastningen minskar, då 
manuella frånvarokontroller försvinner. En förutsättning för detta är att 
lönesystemsleverantörer har rimlig tid på sig att anpassa systemen, att hantera 
denna datumredovisning i arbetsgivardeklarationen. Det skulle innebära en 
betydligt lägre arbetsbelastning för oss som arbetsgivare då 
inkomstredovisningar till Försäkringskassan är en tidskrävande och manuell 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
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regelverk för vård av 

Beslut 

gällande betänkandet Rätt och lätt -

Sammanfattning 

regelverk för vård av barn. 

förvaltningens arbetsbelastning något. 

barnet. 

process. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Remissvar avseende betänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för 

Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden 2022-09-01 Remissvar 
till kommunstyrelsen avseende betänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-08-24 § 159 Remissvar över 
ett förbättrat regelverk för vård 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2022-07-20 
Remissvar över betänkandet SOU 2022:31 Rätt och lätt - ett förbättrat 

ett förbättrat regelverk för vård av barn SOU 

Remiss från Regeringskansliet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
 

vård av barn (SOU 2022:31) 
 

regelverk för VAB 
 

betänkandet SOU 2022:31 Rätt och lätt -
av barn 

 

regelverk för vård av barn 
 Betänkande Rätt och lätt -

2022:31 
 

vård av barn 

Skickas till 
Regeringskansliet, Socialdepartementet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Personalkontoret 

2 (2)



1 (2)

   
   

   
 
  

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
        

   
     

        
           
       

 
            

           
      

     
 

         
         

      
 

         
        

           
              

      
 

         
   

 
       

      
          

        
       

         
            

       
        

        
 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 
Falu kommun Dnr KS0340/22 
Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2022-09-09 
Stefan Lydén 
Tel. 023-830 00 
E-post: stefan.lyden@falun.se 

Remissvar avseende betänkandet Rätt och lätt - ett 
förbättrat regelverk för vård av barn (SOU 2022:31) 

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens remissvar utgör tillsammans med 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens svar Falu kommuns 
samlade svar på Regeringskansliets remiss Rätt och lätt - ett förbättrat 
regelverk för vård av barn (SOU 2022:31). 

Sammanfattning
Falu kommun är remissinstans för betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 
regelverk för vård av barn (SOU 2022:31). Remissen har remitterats till 
Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden. 
Svaret samordnas av Personalkontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till 
utredningens förslag. De konstaterar att de föreslagna åtgärderna kommer 
kunna öka förvaltningens arbetsbelastning något. 

Socialnämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. 
Socialnämnden påpekar att lagstiftningen bör ändras så att 
familjehemsföräldrar likställs med föräldrar fullt ut och därmed har rätt att 
överlåta sin ersättning enligt 11 kap 5 § SFB till annan när ordinarie vårdare 
är förhindrad att vårda barnet. 

De båda nämndernas ställningstagande redovisas i separata bilagor till 
denna tjänsteskrivelse. 

Från kommunstyrelsens sida konstateras att en digital 
kommunikationslösning med Försäkringskassan skulle innebära snabbare 
handläggning av ärenden, lägre arbetsbelastning och ett positivt steg framåt 
i den digitala resan. Förändringarna i arbetsgivardeklarationen skulle 
innebära att arbetsbelastningen minskar, då manuella frånvarokontroller 
försvinner. En förutsättning för detta är att lönesystemsleverantörer har 
rimlig tid på sig att anpassa systemen, att hantera denna datumredovisning i 
arbetsgivardeklarationen. Det skulle innebära en betydligt lägre 
arbetsbelastning för oss som arbetsgivare då inkomstredovisningar till 
Försäkringskassan är en tidskrävande och manuell process. 

Postadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 
791 83 FALUN 023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 

http://www.falun.se/
mailto:stefan.lyden@falun.se


   
   

 
 
 

 
   
     
     

            
  

    
 

   
 

  
 

 
 

     
   

Tjänsteskrivelse 2 (2) 
Falu kommun Dnr KS0340/22 

2 (2)

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2022-07-20 
Ordförandebeslut barn och utbildningsnämnden 2022-09-01 
Remittering av betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB 
(SOU 2022:31) 

Beslutet ska skickas till 
Remittenten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Slutligt beslutsorgan
Kommunstyrelsen 

Helena Bergman Stefan Lydén 
HR-chef Förhandlingschef 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Remissvar över betänkandet SOU 2022:31 Rätt 
ett förbättrat regelverk för vård av 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 2022 
utgör socialnämndens remissyttrande angående SOU 2022:31Rätt och lätt – ett 

Kommunstyrelsen har till socialnämnden den 22 juni 2022 remitterat 
ett förbättrat regelverk för vård av 

Socialnämnden ställer sig i huvudsak positiv 

Nämnden önskar att lagstiftningen ändras så att familjehemsföräldrar likställs 
med föräldrar fullt ut och därmed har rätt att överlåta sin rätt till ersättning enligt 
11 kap 5 § SFB till annan när ordinarie vårdare är förhindrad att vårda barnet. 

Falu kommun, i likhet med många andra kommuner vittnar om att det blir allt 
svårare att rekrytera familjehem. Uppdraget familjehem är ett stort och viktigt 
åtagande, det är därför viktigt att samhället i stort verkar för att det blir mer 
attraktivt att vara familjehem. En familjehemsförälder är visserligen i regel 
avlönad av kommunen, men kan likväl själv vara så sjuk eller på grund av sitt 
arbete ha svårigheter att vårda ett placerat barn. Att det placerade barnet har ett 
särskilt behov av omsorg och trygghet utgör inte ett hinder för att överlåta rätten 
till tillfällig föräldrapenning. Socialtjänsten verkar för att alla barn ska ha minst 
fem trygga vuxna omkring sig och det kan innebära stora svårigheter att få en 
trygg vuxen att vårda barnet om ingen ersättning utges för förlorad arbetstid. I 
utredningen anges det att det skulle vara svårt att lagtekniskt få till bestämmelser 
om när en familjehemsförälder skulle vara berättigad till att överlåta rätten till 
tillfällig föräldrapenning. Socialnämndens förslag är att likställa 
familjehemsförälder med förälder fullt ut oavsett om familjehemmet är avlönat 
av kommunen eller inte. Det viktiga i sammanhanget bör vara att den som 
uppbär ersättningen inte uppbär lön eller annan motsvarande ersättning för 
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Falu kommun 
Socialnämnden 

§ 159 
och lätt -
barn (SOC0208/22) 

Beslut 

förbättrat regelverk för vård av barn. 

Sammanfattning 

Regeringskansliets remiss Rätt och lägg -
barn (SOU 2022:31) för yttrande. 
till utredningens förslag. 

samma tid. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
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Falu kommun 
Socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-20 
Kommunstyrelsens remiss 2022-06-22 
Regeringskansliets remiss 2022-06-17 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 
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Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Dnr SOC0208/22 
Datum 2022-07-20 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

över betänkandet SOU 2022:31 Rätt och 
ett förbättrat regelverk för vård av barn 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 
2022 utgör socialnämndens remissyttrande angående SOU 2022:31Rätt och 

ett förbättrat regelverk för vård av barn. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer i huvudsak positiv till 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar att lagstiftningen ändras så att 
familjehemsföräldrar likställs med föräldrar fullt ut och därmed har rätt att 
överlåta sin rätt till ersättning enligt 11 kap 5 § SFB till annan när ordinarie 

Falu kommun, i likhet med många andra kommuner vittnar om att det blir 
allt svårare att rekrytera familjehem. Uppdraget familjehem är ett stort och 
viktigt åtagande, det är därför viktigt att samhället i stort verkar för att det 
blir mer attraktivt att vara familjehem. En familjehemsförälder är visserligen 
i regel avlönad av kommunen, men kan likväl själv vara så sjuk eller på 
grund av sitt arbete ha svårigheter att vårda ett placerat barn. Att det 
placerade barnet har ett särskilt behov av omsorg och trygghet utgör inte ett 
hinder för att överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning. Socialtjänsten 
verkar för att alla barn ska ha minst fem trygga vuxna omkring sig och det 
kan innebära stora svårigheter att få en trygg vuxen att vårda barnet om 
ingen ersättning utges för förlorad arbetstid. I utredningen anges det att det 
skulle vara svårt att lagtekniskt få till bestämmelser om när en 
familjehemsförälder skulle vara berättigad till att överlåta rätten till tillfällig 
föräldrapenning. Socialnämndens förslag är att likställa familjehemsförälder 
med förälder fullt ut oavsett om familjehemmet är avlönat av kommunen 
eller inte. Det viktiga i sammanhanget bör vara att den som uppbär 
ersättningen inte uppbär lön eller annan motsvarande ersättning för samma 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Beatrice Fernros 
Tel. 023-830 00 
E-post: beatrice.fernros@falun.se 

Remissvar 
lätt -

Förslag till beslut 

lätt – 

Sammanfattning 

utredningens förslag. 

vårdare är förhindrad att vårda barnet. 

tid. 

1 (3)

Postadress Telefonväxel 
791 83 FALUN 023-830 00 

http://www.falun.se/
mailto:beatrice.fernros@falun.se


Tjänsteskrivelse 2 (3) 
Dnr SOC0208/22 

Idag uppskattas andelen felutbetalningar till omkring 20 procent. Under 
2021 motsvarade det cirka 6 000 felutbetalningar. Den största felkällan är 

En översyn av regelverket om tillfällig föräldrapenning har gjorts med 

att modernisera, renodla och förenkla regelverket för framför allt 

minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt 
stärka möjligheterna till kontroll. 

De åtgärder som föreslås gälla från och med 1 januari 2024 är att: 
Försäkringskassan ska ta fram en säker digital 
kommunikationslösning med arbetsgivaren. 
Den månatliga arbetsgivardeklarationen som lämnas till Skatteverket 
ska utökas med uppgifter om frånvarodatum. 
Försäkringskassan ska öka andelen kontroller från en till fem 

På begäran av Försäkringskassan ska huvudmannen, för den 
verksamhet enligt skollagen (2010:800) som ett barn som inte fyllt 
12 år normalt deltar i, lämna uppgift om frånvaro i två år efter att 

Ansökningstiden förkortas till 30 dagar före den dag ansökan inkom 
till Försäkringskassan. Undantag för synnerliga skäl. 
Förtydligande av de situationer som en förälder kan ansöka tillfällig 
föräldrapenning för samt tillägg för följande situationer; 

kurs som anordnas av huvudman inom hälso- och sjukvården 
eller socialtjänsten, om kursens syftar till att lära sig att vårda 
barnet utifrån barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. 
behandling ordinerad av läkare. 
möte med den verksamhet enligt skollagen som barnet 
normalt deltar i, om mötet är föranlett av barnets sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 
introduktion av barnets behov av hjälp och stöd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), eller i en förhandsbedömning 
om en sådan utredning ska inledas. 

Tiden för tillfällig föräldrapenning minskas från 120 till 40 dagar per 
barn och år. Möjlighet till fler dagar finns för föräldrar till barn med 

Tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn tas bort. 
Åldern höjs från barn under 12 till under 18 år om barnet har ett 

eller vårdbehov. Även åldern för de barn som 
omfattas av LSS eller är att betrakta som allvarligt sjukt höjs från 16 
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Falu kommun 

Bakgrund 

föräldrars frånvaro och arbetstider. 

följande syften; 
 

föräldrar, 
 
 

 

 

 
procent. 

 

frånvaron upphörde. 
 

 

o 

o 
o 

o 

 

större behov. 
 
 

särskilt tillsyns-
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till 21 år. 



Tjänsteskrivelse 3 (3) 
Dnr SOC0208/22 

Överlåtelse av från ordinarie vårdare/förälder till annan person 
När ordinarie vårdare är sjuk eller smittad 

och ingen annan ordinarie vårdare eller förälder kan vårda barnet kan 
en annan person som avstår förvärvsarbete beviljas ersättning för att 

Två föräldrar ska ges rätt att få ersättning för samma tid om det 
behövs för vården av ett barn eller deltagande i möte med barnets 
förskola/skola eller socialtjänsten. 
En förälder ges rätt få tillfällig föräldrapenning samtidigt som den 
andre föräldern uppbär föräldrapenning. 
Det ska skrivas in i lagstiftningen att det krävs intyg från åttonde 

Kontaktdagar tas bort för föräldrar vars barn tillhör LSS. Dessa 
situationer inkluderas i tillfällig föräldrapenning. 
Krav på att arbetslös förälder ska ha avstått arbetslöshetsersättning 

Försäkringskassan får i uppdrag att anpassa information till föräldrar 
med olika anställningsformer och för företagare. 

Falu kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 
senast den 17 oktober 2022. Kommunstyrelsen (personalkontoret) har fått i 
uppdrag att samordna Falu kommuns yttrande och önskar få 
Socialnämndens förslag senast 7 september 2022. Andra nämnder som 
ombetts yttra sig är Barn- och utbildningsnämnden. 

ett förbättrat regelverk för vård av barn. 
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Falu kommun 

 
utökas till fler situationer. 

denne tar hand om barnet. 
 

 

 
dagen. 

 

 
förtydligas. 

 

Bilagor
SOU 2022:31Rätt och lätt – 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Slutligt beslutsorgan
Kommunstyrelsen 

Johan Svedmark 
Förvaltningschef 
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