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Remiss: VAB för vårdåtgärder i skolan - SOU 2021:41
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet och skickar det till Socialdepartementet.
Ärendet
Halmstads kommun har bjudits in att yttra sig över betänkandet VAB för vårdåtgärder i
skolan (SOU 2021:41). Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
fredagen den 19 november 2021.
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättningsgrund som innebär att en
förälder till ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig
föräldrapenning när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med
medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder
i förskola, skola, fritidshem samt andra pedagogiska verksamheter. Förslaget bedöms
bidra till en ökad trygghet för barnet under introduktionen av hjälpbehovet och när
barnet sedan deltar i skolverksamheten, vilket är en förutsättning för att barnet ska
kunna fullgöra sin skolgång med en god hälsa.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet och skickar det till Socialdepartementet.
Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Ärende BUN 2021/00549
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Barn- och ungdomsnämnden
Socialdepartementet

Remiss: VAB för vårdåtgärder i skolan - SOU 2021:41
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet och skickar det till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Halmstads kommun har bjudits in att yttra sig över betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41). Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 19 november
2021.
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättningsgrund som innebär att en förälder till ett barn
med sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver
avstå från förvärvsarbete i samband med medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med
vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem samt andra pedagogiska verksamheter.
Förslaget bedöms bidra till en ökad trygghet för barnet under introduktionen av hjälpbehovet och när
barnet sedan deltar i skolverksamheten, vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna fullgöra
sin skolgång med en god hälsa.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av tjänsteperson på barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för kvalitet.

Ärendets beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden 2021-10-20
Beslutsunderlag
1. Yttrande över Remiss: VAB för vårdåtgärder i skolan - SOU 2021:41
Information om beslutet
Socialdepartementet;
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sf@regeringskansliet.se
kajsa.eliasson@regeringskansliet.se
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef
Fredrik Landelius, avdelningschef kvalitet
Handläggare, Paulina Langemark, nämndsekreterare
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Yttrande över Remiss: VAB för vårdåtgärder i skolan - SOU
2021:41
Barn- och ungdomsnämnden anser att ett fungerande samarbete mellan barnets vårdnadshavare,
ansvariga sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän är avgörande för att barn med behov av hjälp med
vårdåtgärder ska kunna vistas på ett tryggt och säkert sätt i förskola och skola. Nämnden ställer sig
därför bakom förslaget som innebär att nuvarande ansvarsförhållanden för kommuner och regioner
kvarstår, samtidigt som förälderns medverkan i introduktionen av barn med behov av hjälp med
vårdåtgärder i skolan ger rätt till ersättning och ledighet. Nämnden delar uppfattningen att förslaget
ökar förutsättningarna för föräldrar att avstå från förvärvsarbete för att medverka i skolan, vilket
bedöms bidra till att barnet får stöd för en god hälsa och trygghet i skolan. Detta är i sig en
förutsättning för att barnet kan delta i utbildningen och kan fullgöra sin skolgång, samt bidrar till
nämndens mål att alla barn och elever i Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska få likvärdiga
förutsättningar till en bra start i livet.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Lovisa Aldrin, ordförande
Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef
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