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Yttrande över Socialdepartementets remiss: VAB för vårdåtgärder i skolan
(SOU 2021:41)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ser positivt på förslagen då dessa
− ökar möjligheten för föräldrarna att hjälpa skolan bemöta/vårda barn på bästa sätt.
− minskar risken för att föräldrar i en sådan situation hamnar i ekonomisk utsatthet.
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§ 273
Dnr 2021-00807
Svar på Socialdepartementets remiss om Vård av barn (VAB) för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-09, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Socialdepartementets betänkande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41).
Betänkande behandlar förändringar av reglerna för tillfällig föräldrapenning (VAB)
för vårdnadshavare med barn som har allvarliga eller långvariga sjukdomar, skador,
funktionsnedsättningar eller andra tillstånd som är medfödda eller förvärvade. Dessa
sjukdomar eller funktionsnedsättningar, kan innebära att barnet har behov av
vårdåtgärder under hela eller delar av livet (till exempel i skolan) för att på samma
sätt som andra barn få växa upp under jämlika levnadsvillkor och kunna vara
delaktiga i samhället. I betänkandet föreslås att föräldrar som behöver medverka vid
introduktion till vårdåtgärder för sina barn i skolan, ska få möjlighet till tillfällig
föräldrapenning för vård av barn, VAB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 352
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Yttrande, 2021-09-09
Betänkandet Vård av barn (VAB) för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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