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Betänkandet rätt och rätt - ett förbättrat 
regelverk för VAB (SOU 2022:31) 
 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss 

Betänkandet rätt och rätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser ingen större påverkan för oss som arbetsgivare av det 

nya förslaget kring ett förbättrat regelverk för VAB. Det nya lagförslaget skulle 

dock innebära en försämring för en av våra patientgrupper, de som idag kan 

erhålla tillfällig föräldrapenning för sina unga vuxna barn till 23 års ålder. 
 

Synpunkter på förslaget 
Det föreligger en viss risk för ökad administration för hälso- och sjukvården 

genom att gränsen för tillfällig föräldrapenning sänks från 120 till 40 dagar. Då 

tillfällig föräldrapenning, enligt förslaget, dock fortsatt lämnas för tid som det 

finns underlag till stöd för förälderns behov av att avstå från förvärvsarbete av 

skäl som kan ge ersättning. Detta i syfte att föräldrar till barn med större behov 

fortsatt ska kunna få ersättning och rätt till ledighet. Om det med underlag menas 

intyg från hälso- och sjukvården kan detta komma att medföra mer administration 

för behandlande yrkesgrupper.  

 

Genom en automatisk kontroll i arbetsgivardeklarationen kan nuvarande 

administration vid kontroll/begäran av uppgift av försäkringskassan från 

arbetsgivaren dock minskas. Uppgifterna i nuvarande arbetsgivardeklaration är 

sannolikt inte tillräckliga för att möta Försäkringskassans behov för kontroll, 

varför kostnad för utveckling av befintliga system och rutiner kan uppstå hos 

arbetsgivare i syfte att tillgodose att rätt uppgifter skickas och lagras på ett korrekt 

sätt.   

 

Unga vuxna som omfattas av LSS och som inte klarar att lämnas ensamma vid 

sjukdom kan tvingas att flytta till gruppbostad senast samma dag som de fyller 21 

år. Detta då föräldrar eller annan anhörig blir hänvisade till att ta semester, 

ledighet utan lön (om arbetsgivaren tillåter) eller sjukskriva sig själva för att ta 
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hand om dem vid eventuell sjukdom. Forskning visar att det ofta handlar om 

redan ekonomiskt belastade familjer med en sämre hälsa än övrig befolkning. För 

många unga vuxna inom LSS kan det även bli en alldeles för stor omställning att 

sluta skolan, börja på en ny sysselsättning och samtidigt flytta från sin familj till 

en gruppbostad med okänd personalgrupp på så kort tid.  

 

Det nya lagförslaget vill understryka rätten till lika villkor, men risken finns att 

det inte blir jämlikt då förutsättningarna inte är likvärdiga vid en 

funktionsnedsättning. Unga vuxna inom LSS bör erbjudas samma rättighet som 

andra unga vuxna och få möjlighet att välja när de vill flytta hemifrån. Genom att 

tillfällig föräldrapenning (TFP), vid behov, erbjuds i de fall då unga vuxna inom 

LSS och deras familjer valt att bo tillsammans ytterligare en tid efter avslutad 

skolgång kan denna rättighet tillgodoses. Förslagsvis kan lagförslaget justeras från 

att ta bort möjligheten till TFP för unga vuxna till 23 års ålder vid skolgång, till att 

istället utöka möjligheten till TFP till 23 år oavsett sysselsättning, då personen 

valt att bo kvar hemma. 
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