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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ställer sig generellt positiv till utredningens förslag om ett mer överskåd-

ligt regelverk och förtydligade ersättningsgrunder. Kommunstyrelsen vill dock vidhålla att 

förslagen till nya ersättningsgrunder inte får medföra att ansvaret i frågor om introduktion av 

barnets behov av egenvård, vilka ligger inom sjukvårdens kompetens, förskjuts mot föräldrar 

och förskola. Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över delbetänkandet VAB för vård-

åtgärder i skolan (SOU 2021:41) och framfört att den bakomliggande problematiken med ut-

förandet av egenvård i förskolan behöver utredas och tydliggöras innan förslaget träder i 

kraft. Kommunstyrelsen vidhåller denna uppfattning. 

Kommunstyrelsen ser positivt på en ökad samordning mellan Försäkringskassan och Malmö 

stad som arbetsgivare genom att Försäkringskassan får tillgång till inkomstuppgifter i arbets-

givardeklarationerna samt genom en möjlig digital lösning för kontroll av uppgifter med ar-

betsgivare. 

 

Yttrande 

8.3 Nya situationer och tydligare rätt till tillfällig föräldrapenning 

Kommunstyrelsen ställer sig generellt positiv till utredningens förslag om ett mer överskåd-

ligt regelverk och förtydligade ersättningsgrunder. Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett 

funktionsrättsperspektiv ställer sig Kommunstyrelsen i sak positiv till förslag som ökar för-

äldrars möjlighet till deltagande i sitt barns skol- och förskolegång genom utökad rätt till till-

fällig föräldrapenning. 

 

Följande ersättningsgrunder kommenteras särskilt: 

 

8.3.8 Möte med skola och vissa omsorgsverksamheter som är föranlett av barnets sjukdom eller 

funktionsnedsättning   
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Kommunstyrelsen är positiv till utredningens förslag om möjligheten att erhålla till-

fällig föräldrapenning vid möten med den verksamhet enligt skollagen som barnet 

normalt deltar i; där mötena är föranledda av barnets sjukdom eller funktionsnedsätt-

ning.  Kommunstyrelsen vill dock understryka, i likhet med vad styrelsen framfört i 

tidigare remissvar till delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41), att 

den ställer sig negativ till förslag som skulle innebära en förskjutning av ansvar i frå-

gor som ligger inom sjukvårdens kompetens mot föräldrar och förskola. 

 

8.3.9 Introduktion av ett barns behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder 

Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till utredningens förslag om möjligheten att 

erhålla tillfällig föräldrapenning vid introduktion av ett barns behov av egenvård i 

förskolan. 

 

Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i 

skolan (SOU 2021:41) och framfört att den bakomliggande problematiken med utfö-

randet av egenvård i förskolan behöver utredas och tydliggöras innan förslaget träder 

i kraft. Kommunstyrelsen vidhåller denna uppfattning. Det bör enligt Kommunsty-

relsen understrykas att förslaget inte får medföra att ansvaret i frågor om introdukt-

ion av barnets behov av egenvård, vilka ligger inom sjukvårdens kompetens, för-

skjuts mot föräldrar och förskola. 

 

8.5 Förmånstiden anpassas till föräldrars och barns behov 

Kommunstyrelsen välkomnar utredningens förslag om att minska förmånstiden för tillfällig 

föräldrapenning. Ställningstagandet görs mot bakgrund av att det föreslagna regelverket bi-

drar till tydlighet kring vilka situationer tillfällig föräldrapenning kan användas och en ökad 

kontroll av uttaget. I förslaget finns även ett antal situationer då utökat antal dagar med till-

fällig föräldrapenning kan beviljas vilket gör det naturligt att minska förmånstiden i normal-

fallet. 

 

9.3 Tillgång till uppgifter i arbetsgivardeklarationen 

Kommunstyrelsen ser positivt på en ökad samordning mellan Försäkringskassan och Malmö 

stad som arbetsgivare genom att Försäkringskassan får tillgång till inkomstuppgifter i arbets-

givardeklarationerna. Förslaget bedöms medföra en stor effektivisering såväl för Försäkrings-

kassan som för arbetsgivare som Malmö stad som i dagsläget spenderar mycket tid och re-

surser på att besvara frågor och lämna intyg till Försäkringskassan. 

 

9.6 Uppdrag om digital lösning för kontroll av uppgifter med arbetsgivare 

Kommunstyrelsen ser positivt på att Försäkringskassan får detta uppdrag, då en sådan lös-

ning saknas idag. En digital lösning för kontroll av uppgifter med arbetsgivare skulle kunna 

medföra en stor effektivisering såväl för Försäkringskassan som för arbetsgivare som Malmö 

stad som i dagsläget spenderar mycket tid och resurser på att besvara frågor och lämna intyg 

till Försäkringskassan.  
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Kommunstyrelsen anser dock att arbetsgivare bör kompenseras för eventuella ökande kost-

nader till följd av införandet av en sådan digital lösning, exempelvis om det kräver anpass-

ningar av nuvarande verksamhets- och HR-system. 

 

9.7 Uppgiftsskyldighet för vissa verksamheter enligt skollagen 

Kommunstyrelsen har inget att invända mot utredningens förslag om en likvärdig uppgifts-

skyldighet oavsett huvudmannaform. Styrelsen vill dock erinra om att uppgifter om barnets 

identitet och frånvaro är sekretessbelagda i förskoleverksamhet och att förskolan lyder under 

en strängare sekretess än övriga skolformer. 

 

9.8 Uppdrag om kontroll av uppgifter med förskola och skola 

Kommunstyrelsen har inget att invända mot att frågan utreds vidare. 

 

 

Ordförande 

 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 

 

 Pernilla Mesch 
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