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Yttrande över SOU 2022:31, Rätt och lätt – ett förbättrat 
regelverk för VAB 

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 

rubricerad remiss. 

 

Övergripande synpunkter 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker flertalet av förslagen. 

 

Lärarnas Riksförbund delar i stort utredningens slutsatser och åtgärder. 

Möjligheterna att kombinera yrkesliv med barn och familj är viktigt. Det gäller 

särskilt för förbundets medlemsgrupper då möjligheterna till att ”vobba” är mindre 

för medlemmarna. Det är även viktigt för skolverksamheter att barn och elever kan 

vara hemma när de är sjuka. Tillfällig föräldrapenning underlättar detta. Förslagen 

om att göra regelverket enklare att förstå är bra och det är rimligt att åtgärder 

genomförs för att stävja felaktiga utbetalningar. Det är viktigt att bevara 

försäkringens legitimitet.  

 

Att utredningen även tydliggör uppfattningen att det är rimligt att på sikt höja 

ersättningen från dagens 7,5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp, är välkommet både 

ur ett försäkringsperspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. För förbundets 

medlemmar är ersättningsnivåerna viktiga då mångas löner hamnar över det 

nuvarande taket. 

 

Lärarnas Riksförbunds kommentarer på utredningens förslag 

Lärarnas Riksförbund tillstyrker, som ovan framgår, flertalet av förslagen. 

Förbundet vill dock peka på följande vad gäller några av utredningens förslag: 

 

Angående uppgiftsskyldighet för vissa verksamheter enligt skollagen 

Såväl skolor som förskolor för, såsom utredningen beskriver, närvaro avseende barn 

och elever. Inom kommunal sektor finns i dagsläget krav på att lämna uppgifter om 

barn och elevers närvaro till Försäkringskassan. Det är rimligt med harmoniserande 

regler där även fristående skolhuvudmän har en sådan skyldighet. Ett system för 

informationsöverföring behöver fungera både för stora skolhuvudmän såsom 

kommuner och koncerner, men även för små fristående skolhuvudmän. Lärarnas 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:maria.lidstrom@regeringskansliet.se


  

 

2(2) 

   

  Dnr 

  80/22 

   

 

 

 

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se 

Riksförbund konstaterar att i detta sammanhang kan det finns anledning att djupare 

utreda hur sådan information lämnas. En anledning är att såväl barn som 

medarbetare kan ha skyddade identiteter. Det vore djupt olyckligt om ändrade regler 

medför att uppgifter röjs för personer vars identitet är skyddad  

 

Angående utökade kontroller av Försäkringskassan 

Mot bakgrund av problematiken med felaktiga utbetalningar är det rimligt att det 

genomförs kontroller, bland annat genom att undersöka huruvida barn och elever 

varit anmälda sjuka till förskola/skola. Lärarnas Riksförbund vill här framhålla att 

den administrativa bördan redan är hög för såväl skolhuvudmän som skolor. I den 

konkreta utformningen av hur sådant informationsutbyte ska ske är det därför viktigt 

att såväl arbetsgivare som fackliga organisationer involveras. Digitala lösningar 

såsom föreslås av utredningen kan vara en lösning. Samtidigt kan det konstateras att 

det i dagsläget finns verksamheter som inte har barn- och elevnärvaro digitaliserad 

och att det finns flertalet olika system för de verksamheter som har den digitaliserad.  

 

Angående förkortad tid för ansökan 

I dagsläget harmonierar reglerna vad gäller tidsram för ansökan av tillfällig 

föräldrapenning med reglerna som gäller för sjukpenning. Lärarnas Riksförbunds 

uppfattning är att det är rimligt att reglerna harmonierar och avstyrker därför 

förslaget. 

 

Angående slopande av kontaktdagar 

Utredningens förslag att föräldrar till barn som tillhör personkrets enligt LSS inte 

längre kommer ha rätt till särskilda kontaktdagar är olyckligt. I denna grupp finns 

barn och elever med stora behov. Det är såsom utredningen beskriver så att många 

situationer täcks av det förslag som lämnas. Det vore dock olyckligt att helt ta bort 

möjligheten till ersättning exempelvis när skola och förälder anser att det vore bra 

för barnet att föräldern besöker skolan eller följer med på studiebesök.  

 

Angående uppdrag till Folkhälsomyndigheten 

Utredningens förslag är klokt. Lärarnas Riksförbund vill här uppmärksamma på att 

pandemin även påverkat barn i grundskolan. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten 

bör därför även innefatta barn upp till exempelvis 12 års ålder. 

 

Stockholm 17 oktober 2022 

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 
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Förbundsordförande 

Erik Ekström  

Ombudsman 
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