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Beslut
Beslutet angående yttrande av remiss VAB för vårdåtgärder i skolan SOU
2021:41, delbetänkande av VAB-utredningen, diarienummer S2021/05712.

Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på förslaget i helhet.
Förslaget att införa 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, är positivt.
Att föräldrar deltar i introduktionen utifrån barnets behov ger skolan och
personalen förutsättning för att på ett tryggt och säkert sätt ge barnet den
omsorg som krävs under hela skoldagen
Förslaget bedöms i helhet bidra till en ökad trygghet för barnet under
introduktionen av hjälpbehovet och när barnet deltar i skolverksamheten,
vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna fullgöra sin skolgång med
en god hälsa.

Sammanfattning
Utredningen redovisar ett förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få
tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem
samt pedagogisk omsorg om egenvård för barnet. Utredningen är ett
delbetänkande av det större uppdraget, med översyn av regelverket för
tillfällig föräldrapenning, som ska syfta till framtagande av en modern
föräldraförsäkring, ett pågående uppdrag som redovisas under 2022.
Barns behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder och förälderns
möjlighet till ersättning och ledighet är den fråga som utredningen velat
belysa. Hälso- och sjukvården bedömer vilka vård- eller behandlingsåtgärder
som en person kan utföra själv eller med hjälp av någon annan, vilket kan
benämnas egenvård. I fråga om barn som har behov av hjälp med egenvård
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när barnet vistas i eller deltar i en verksamhet enligt skollagen (2010:800)
åligger det som regel huvudmannen för denna verksamhet att tillgodose detta
behov.
Det finns ingen reglering som pekar ut en särskild aktör som ansvarig att lära
upp personal i dessa verksamheter om barnets egenvård. Kartläggningen
visar att det finns stora skillnader i hur egenvårdsfrågan löses i skolorna.
Oavsett vilket stöd hälso- och sjukvården bidrar med i sammanhanget har
föräldern en viktig funktion att fylla.
För barnets, föräldrarnas och personalens trygghet, liksom för att säkerställa
att personalen får tillräcklig kunskap om barnet och egenvården, bedöms det
nödvändigt att föräldern är närvarande i sådana sammanhang. Då det i
dagsläget saknas en ersättningsgrund, vilket innebär att föräldern inte har
därav följande ledighetsrätt så föreslås en ändring i regelverket. Utredningen
bedömer att det finns skäl att införa en ersättningsgrund i den tillfälliga
föräldrapenningen som tar sikte på föräldrar till barn som är i behov av
egenvård i vissa verksamheter enligt skollagen.

Bakgrund
Föreslagen förändring i utredningen grundar sig på FN:s barnkonvention och
fyra viktiga principer. I konventionens artiklar 23 och 24 framhålls barns rätt
till hälsa och rätten till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
vara delaktig i samhället för barn med funktionsnedsättningar. I artikel 28
framgår barns rätt till utbildning. Av artikel 26 framgår barns rätt att åtnjuta
social trygghet och socialförsäkring. Genom förslaget införs en ersättningsrätt
som bidrar till ökad trygghet för barn och deras föräldrar inom ingående
områden.
För föräldrar innebär förslaget kompensation för inkomstbortfall och en
ledighetsrätt viket kan vara av särskild betydelse för de som redan har en
längre frånvaro från arbetet på grund av barnets sjukdom eller
funktionsnedsättning. Förslaget bedöms särskilt gynna ekonomiskt svagare
grupper samt föräldrar med anställningar som innebär begränsade
möjligheter till hemarbete eller flexibel arbetstid. Förslaget bedöms även
gynna jämställdheten mellan kvinnor och män, eftersom obetalt
omsorgsarbete, som oftast utförs av kvinnor, i högre grad kompenseras.
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 säkert sätt i förskola och
skola. Föreliggande förslag innebär att ansvarsförhållandet mellan
skolhuvudmän och regioner kvarstår samtidigt som förälderns medverkan i
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introduktionen av barn med behov av hjälp med vårdåtgärder i skolan ger rätt
till ersättning och ledighet.
Beslutet har fattats med stöd av punkten 1.2 i Barn- och utbildningsnämnden
delegationsordning.

Emma Engelmark
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
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