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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M), Ordförande 
Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Ylva Särnmark (L) 
Thomas Svensson (S) 
Nils Nilsson (S) 
Martin Moberg (S) 
Anna-Karin Wallgren (S)  
Omid Hassib (V) 
Magnus Stridh (SD) 

Tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson (C) 
Linda Johansson (SD) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Therese Åberg (M) 
Kajsa Svensson (M) 
Anna-Mi Tamsel (KD) 
Rolf Loberg (RP) 
Sylvia Edwinsson (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 7 Dnr 2017-000154 701 

Begäran om remissyttrande - Regelförenklingar inom  
ekonomisk familjepolitik 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande: Regelförenkling inom ekonomisk familjepolitik. 

Den ekonomiska familjepolitiken syftar till att bidra till en god 

levnadsstandard för barnfamiljer och ge föräldrar förutsättningar för ett 

jämställt föräldraskap. Både kvinnor och män ska ges möjligheter till ett 

aktivt föräldraskap och vara del i barnets utveckling. Barnet har rätt till båda 

sina föräldrar, vilket ska speglas i den ekonomiska familjepolitiken. 

Försäkringskassan har getts i uppdrag att föreslå ändringar av regelverket 

inom barnbidraget, föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning samt 

bostadsbidraget. Försäkringskassans förslag till ändringar syftar till att 

förenkla för föräldrar samt bidrar till kostnadseffektiv administration. 

Lagförändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.  

Bedömning 

Förslaget till förändringar i regelverket beträffande förmånerna barnbidrag, 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt bostadsbidrag behöver 

anpassas till dagens familjeliv samt kommer innebära ytterligare positivt steg 

i riktning mot ett mer jämställt samhälle.    

Socialnämnden har inget att tillägga eller erinra till förslaget.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen godkänna 

ovanstående yttrande.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), Birgitta Larsson 

(RP), Ylva Särnmark (L) och ersättare Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden ej tar ställning/ej 

lämnar ett remissvar då remissen ej har kunnat läsas och att det var för kort 
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tid kvar för besvarande. Att vid nästa begäran om remissvar sända ut en länk/ 

handlingarna så att remissen kan läsas, så snart som möjligt. 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att 

inkomna remisser, om det ska lämnas ett yttrande, skickas ut via e-post med 

länk/nummer när den kommer socialnämnden tillhanda. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M) 

yrkande om att ej lämnar ett remissyttrande.   

Propositionsordning 2 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda tillägg från 

ordförande Åsa Evaldsson (M) och Malin Månsson (S) och finner att 

socialnämnden bifaller desamma. 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ej ta ställning/ej lämna ett remissvar då remissen 

ej har kunnat läsas och att det var för kort tid kvar för besvarande.  

Att vid nästa begäran om remissvar, om det ska lämnas ett yttrande, 

lämna/skicka ut länk/handlingarna så att remissen kan läsas, när den kommer 

socialnämnden tillhanda/så snart som möjligt. 

Förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

________________ 

Exp. 

Kommunstyrelsen  

 


