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Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 

regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten  

 avstyrker förslaget om att sänka förmånstiden från 120 dagar till 40 dagar 

(8.5), med nedanstående kommentar  

 tillstyrker övriga förslag inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, 

med nedanstående kommentarer. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Folkhälsomyndigheten ser positivt på att regelverket om den tillfälliga föräldra-

penningen moderniseras, förenklas och görs mer lättöverskådligt. Folkhälso-

myndigheten är också positiv till att remissen specifikt betonar att Försäkrings-

kassan fortsättningsvis ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning 

och tillfällig föräldrapenning.  

8.3 Nya situationer och tydligare rätt till tillfällig 
föräldrapenning  

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget med tydligare rätt till tillfällig 

föräldrapenning med följande kommentar: 

Punkt 3: Folkhälsomyndigheten föreslår att även andra slags vårdbehov än 

”sjukdomar och skador” inkluderas; exempelvis psykisk ohälsa och behandling av 

syndrom eller missbildningar.   

8.5 Förmånstiden anpassas till föräldrars och barns behov 

Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget om att tillfällig föräldrapenning ska 

lämnas under sammanlagt högst 40 dagar för varje barn och år, med anledning av 

att antal intygsfria förmånsdagar riskerar att bli för få. 
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Förslaget som helhet är i grunden bra och kommer sannolikt underlätta för de som 

behöver vårda sina barn under längre perioder. Dock anser Folkhälsomyndigheten 

att det är viktigt att se över statistiken som förslaget om antal intygsfria 

förmånsdagar grundas på (avsnitt 8.5.2). Det saknas idag tillförlitlig statistik över 

förskolebarns sjukfrånvaro och det är inte säkert att 40 dagar kommer vara 

tillräckligt för den gruppen.  

8.13 Tillfällig föräldrapenning när en förälder på grund av 
sjukdom inte kan vårda barnet 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget att en annan person, som inte är förälder 

till barnet, ska kunna ges rätt till ersättning för att vårda barnet om vårdnads-

havaren själv inte kan göra det på grund av sjukdom eller smitta, samt (enligt 

8.13.4) att detta ska kunna arrangeras utan vårdnadshavarens medgivande om hen 

är oförmögen att ge det på grund av sitt psykiska eller fysiska tillstånd.  

Folkhälsomyndigheten anser vidare att det ur ett barnrättsperspektiv och med 

hänvisning till barnkonventionen, vid en sådan händelse är extra viktigt att barnet 

vårdas av en nära anknytningsperson och föreslår att vårdnadshavare ska kunna 

ange kontaktuppgifter till lämpliga personer på Försäkringskassans föräldraportal 

(mina sidor).   

10.4 Uppdrag till Folkhälsomyndigheten om smitta bland 
barn i förskolor 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget om ett uppdrag gällande uppdatering av 

dokumentet ”Smitta i förskolan”, som ska ge råd kring förebyggande 

smittskyddsarbete och åtgärder för att minska smittspridning i händelse av 

sjukt/sjuka barn i åldern 0-6 år. Det bör dock lämnas åt Folkhälsomyndigheten att 

avgöra/bedöma vad som är möjligt och relevant att utföra i ett sådant uppdrag 

utifrån Folkhälsomyndighetens instruktion.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Patric Winther, tillförordnade 

avdelningscheferna Agneta Falk Filipsson och Josefin Jonsson, enhetschefen Anna 

Hedström samt chefsjurist Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Marlene Olsson Vargas 

har varit föredragande. 

 

Folkhälsomyndigheten 

 

Marlene Olsson Vargas 
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