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Ärende 

Norrköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över de förslag till 

förändringar som betänkandet föreslår (SOU 2022:31).  

 

Sammantagen bedömning 

Norrköpings kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag 

som bland annat bidrar till att underlätta regelverket för tillfällig 

föräldrapenning, minska kostnader för felaktiga utbetalningar samt skapa 

mer likvärdiga förutsättningar för att få stöd av föräldrar i olika situationer.  

 

Kommentarer till utredningens förslag 

Norrköpings kommun ställer sig generellt positiv till utredningens förslag 

om ökad kontroll av rätten till ersättning för att minska andelen felaktiga 

utbetalningar. 

Gällande förslaget att Försäkringskassan ska få tillgång till inkomstuppgifter 

i arbetsgivardeklarationerna för kontroll av tillfällig föräldrapenning vill 

Norrköpings kommun framföra att detta är en förändring som kräver 

fördjupad analys och värdering av andra lösningar för att ge 

Försäkringskassan tillgång till uppgifterna. Farhågor finns kring stor 

administrativ börda, ett ökat antal rättelser och svårigheten utifrån moderna 

arbetstidsavtal och egenrapportering av frånvaro. 

Den föreslagna förändringen avseende uppgiftsskyldighet för huvudmannen 

för verksamhet enligt skollagen kan dock innebära en ökad uppgiftsbörda 
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för skolorna, vilket förväntas resultera i både högre arbetsbelastning och 

ekonomiska konsekvenser.  

Norrköpings kommun vill här betona vikten av att det finns en klar digital 

lösning för huvudmännen och skolorna att rapportera in uppgifter till 

Försäkringskassan redan när författningsändringarna föreslås träda i kraft.  
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