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Sölvesborgs kommuns yttrande – VAB för vårdåtgärder
i skolan, Delbetänkande av VAB-utredningen SOU
2021:41
Sammanfattning
Sölvesborgs kommun har i sitt remissyttrande inget att erinra mot utredarens
förslag och ställer sig därmed bakom slutsatser och förslag i utredningen. Svar
lämnas för Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsnämnden räkning, med
barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter enligt nedan.

Beskrivning av ärendet
Sölvesborgs kommun har som remissinstans erbjudits att lämna synpunkter på
betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter
Vikten av dialog
Barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborgs kommun har tagit del av
utredarens slutsatser och förslag om förändring i socialförsäkringsbalken. Vi delar
den bild och beskrivning av hur ansvarsfördelningen rörande samverkan mellan
hälso- och sjukvården, vårdnadshavarna och barnomsorg, skolbarnomsorg eller
skola avseende egenvård är otydlig. Vår erfarenhet är att det är svårt att via
formella beslut hitta rätt i ansvarsfördelning då det kommer till att implementera
egenvårdsinsatser i utbildningsverksamheten. Detta sker bäst genom dialog mellan
parterna vilken föreslagen reform bedöms underlätta.
Skolans utgångspunkt är att det är vårdnadshavarna som känner sitt barn bäst. Det
blir särskilt tydligt då ett barn får någon form av sjukdom eller hamnar i kris. I skoleller förskolemiljön med många barn eller elever med olika behov, är det ofta svårt
att uppfatta och tolka de små signaler som ett barn ger kring sitt mående. Dessa
kan vara viktiga att uppmärksamma för att snabbt vidta åtgärder utifrån en
beslutad egenvårdsplan. Vårdnadshavarnas vägledning i hur barnet fungerar i den
för barnet eller eleven nya situationen, kan vara avgörande för elevens utbildning
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och/ eller omsorg. Det är därför välkommet med förslag som förenklar såväl
dialogen mellan hälso- och sjukvård, vårdnadshavare och barnomsorg,
skolbarnomsorg eller skola, som vårdnadshavarnas möjlighet till
kunskapsöverföring till utbildningsverksamheten.
Likvärdighet
Vårdnadshavarnas möjlighet att delta i utbildningsverksamheten blir också med
förslaget mer likvärdigt, utifrån barnets perspektiv. Vårdnadshavarnas ekonomiska
förutsättningar får utifrån förslaget en mindre betydelse för hur väl egenvården
fungerar för barnet eller eleven i skolan eller förskolan. Vi upplever att
vårdnadshavare till sjuka barn ofta hamnar i dilemmat att välja mellan arbete och
barnets bästa. Det är inte bara för den skolpliktiga skolan som vårdnadshavarna
förväntas förklara och tydliggöra sitt barns behov för. Detta arbete pågår i alla de
sammanhang barnet befinner sig i. Det är därför bra att förslaget ökar de
ekonomiska förutsättningarna för vårdnadshavarna att delta i
utbildningsverksamheten. Det ökar sannolikt möjligheten för engagemang även i
barnets andra aktiviteter.
Delaktighet i verksamheten
Sölvesborgs kommun vill göra utredaren uppmärksam på rektors ansvar utifrån
arbetsmiljölagen. Som arbetsmiljöansvarig faller det på rektor att säkerställa att
den som närvarar i utbildningsverksamheten inte utgör en arbetsmiljörisk för den
som genomgår utbildning eller personal. Det kan innebära att vårdnadshavares
närvaro i verksamheten behöver organiseras på ett sätt som säkerställer detta.
Barnets bästa
Vi delar utredarens slutsats att föreslagen reform bidrar till att stärka det som i en
svår situation ska anses vara barnets bästa. Utifrån det vill Sölvesborgs kommun
lyfta vikten av vårdnadshavares möjlighet till närvaro i skolan då barnets
förhållande förändras. Implementeringen av egenvårdsinsatsen kan vid större
förändringar i barnets vård behöva kompletteras. Detta kan till exempel gälla vid
ny inställning av medicin då barnet växer eller förändring av symptom på grund av
till exempel pubertet.
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