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orebro.se 

Yttrande – betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk 

för VAB (SOU 2022:31) 

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets 
betänkande Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31). 
Sista svarsdag är den 17 oktober. Örebro kommun har dock beviljats förlängd 
svarstid till den 18 oktober.  
 
Örebro kommun tillstyrker utredningens förslag och instämmer i 
bedömningen att den utökade kontrollen av rätten till ersättning kan bidra till 
att det felaktiga användandet av den tillfälliga föräldrapenningen kan minskas.  
 
Eftersom kontrollerna kommer att medföra en ökade arbetsuppgifter både för 
kommunen som arbetsgivare och för förskole- och skolverksamheten vill 
Örebro kommun understryka att det är viktigt att det finns en välfungerande 
digital lösning på plats för kommunikationen mellan arbetsgivare och 
Försäkringskassan innan de föreslagna förändringarna träder i kraft.  
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Kommunstyrelsens ordförande 
Örebro kommun 
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Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-10-18 
Justeringsdatum: 2022-10-18 
Anslagsdatum: 2022-10-20 
 

§ 193 Svar på remiss - Betänkandet Rätt och lätt – ett 

förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Ärendenummer: Ks 907/2022 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över 
betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31). 
Utredningen har genomfört en översyn av regelverket om den tillfälliga 
föräldrapenningen. 

Författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Sista svarsdag är den 17 oktober. Örebro kommun har dock beviljats förlängd 
svarstid till den 18 oktober. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-08 
Yttrande, 2022-09-08 
Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialdepartementet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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