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Remissvar av ”Rätt och lätt – ett förbättrat 

regelverk för VAB (SOU 2022:31)” 

Tjörns kommun lämnar följande remissvar på betänkandet – ”Rätt och 

lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)” 

 

1. Sammanfattning 

Tjörns kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av ”Rätt och lätt – ett 

förbättrat regelverk för VAB” (SOU 2022:31) men vill också förtydliga 

att då utredningen nämner att det kommer att bli en viss ökad 

uppgiftsbörda för arbetsgivare och skola, anser Tjörns kommun att det är 

viktigt att innan förändringen träder i kraft så måste den nuvarande 

hanteringen som ska effektiveras enligt utredaren vara på plats innan 

ikraftträdande samt hur det digitala utbytet skall samordnas för att 

minska det administrativa arbetet för arbetsgivarna i och med 

lagförändringarna. 
 

 

1.1. Allmänna synpunkter på betänkandet 

Utredningen är en välarbetad utredning. Utredningen beskriver att 

modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer 

lättöverskådlig för föräldrar, vilket välkomnas från arbetsgivare, som 

också ska minska felaktiga utbetalningar från både arbetsgivare och 

Försäkringskassan.  

 

Tjörns kommun vill förtydliga att det är viktigt att nuvarande hanteringen 

hos Försäkringskassan måste effektiveras och hur det digitala utbytet ska 

samordnas innan ikraftträdande av lagförändringen. Då det kommer att 

påverka arbetsgivaren och skolan.  

 

2. Motivering till kommunens inställning 
Att förenkla, effektivisera, tydliggöra regelverket för föräldrar. Att få rätt 

ersättning i tid och för rätt orsak. Samt att minska felaktiga utbetalningar 

från både Försäkringskassan och arbetsgivare som kan leda till en skuld 

och återbetalning.  

 

Martin Johansen 

Kommunstyrelsens ordförande 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 178 

Svar på remiss: Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 
regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

2022/210 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  

2022-09-04, bilaga 1. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 

VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig 

föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och 

förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt 

för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga 

utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll. 

HR-avdelningen har upprättat ett förslag till yttrande, se bilaga 1. 

I förslaget framgår att Tjörns kommun ställer sig bakom 

slutbetänkandet, inklusive allmänna synpunkter. 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 151 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-09-12 

Förslag till yttrande 2022-08-31, bilaga 1 

Missiv 2022-06-17 

Betänkandet: Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 

2022:31) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 
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