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DATUM
2021-09-16

DNR
UN/2021:200

Yttrande
Socialdepartementet

Utbildningsnämndens yttrande över remiss om VAB för vårdåtgärder
i skolan
Sammanfattning av ärendet
Lidingö stad genom utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41). I delbetänkande föreslås
hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att
instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.
Utbildningsnämndens yttrande ska inlämnas till socialdepartementet senast den 19
november 2021.
Utbildningsnämndens synpunkter
Föräldrars närvaro vid introduktion av egenvårdsåtgärder i skolverksamhet är av stor
betydelse för att säkerställa barnens rätt till en trygg och säker skolgång. I likhet med
utredningen bedömer Lidingö stad genom utbildningsnämnden att förslaget bör
innebära en ökad trygghet för både barn, föräldrar och personal varför Lidingö stad
ställer sig positiva till förslaget.
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Utbildningsnämnden 2021-10-19

§ 90

Yttrande över delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan, SOU
2021:41 (UN/2021:200)
Beslut
Utbildningsnämnden översänder yttrande 2021-09-16 till socialdepartementet
Sammanfattning av ärendet
Lidingö stad genom utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41). I delbetänkande föreslås
hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att
instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.
Utbildningsnämndens yttrande ska inlämnas till socialdepartementet senast den 19
november 2021.
Yrkanden och beslutsgång
Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (L) att nämnden bifallit
föreliggande förslag till beslut.
Handlingar
Lärande- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Utbildningsnämndens yttrande, 2021-09-16
Remissmissiv, 2021-08-05
Delbetänkande – VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar:
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Lina Sjöström
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