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Utbildningsnämnden

VAB för vårdåtgärder i skolan - yttrande
Bakgrund
Socialdepartementet har gett Mjölby kommun möjlighet att lämna
synpunkter på ett förslag om att föräldrar ska kunna få tillfällig
föräldrapenning för att medverka i introduktion för personal i förskola, skola,
fritidshem och pedagogisk omsorg när det är aktuellt med egenvård för ett
barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har
bett utbildningsnämnden om förslag till yttrande.

Sammanfattning/Yttrande
Mjölby kommun är positiv till förslaget. Föräldrarnas medverkan i
introduktionen är ett viktigt komplement till den skriftliga egenvårdsplan som
utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal för berörda barn/elever och de
begränsade muntliga instruktioner som fås av hälso- och sjukvården. Genom
att ge föräldrarna rätt till ledighet och ekonomiska möjligheter att i ökad grad
delta i introduktionen för kommunens personal gällande egenvårdsinsatser,
ökar förutsättningarna för att vår personal får en god kunskap om hur de kan
hjälpa dessa barn/elever på bästa sätt. Förslaget bedöms också bidra till en
ökad trygghet för barnet/eleven under introduktionen av hjälpbehovet och
när barnet/eleven sedan deltar i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. Det ökar dessa barns/elevers försättningar för en god hälsa och ökar
därmed deras förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen på ett sätt
som är likvärdigt med andra barn/elever.
Mjölby kommun vill dock påtala att åldersgränsen i föreslagen 20 a § i
socialförsäkringsbalken bör korrigeras så att åldersgränsen harmonierar med
skollagen. I förslaget i remissen står för 20 a § ”En förälder till ett barn med
sjukdom eller funktionsnedsättning, som inte har fyllt 12 år, …. i en verksamhet
enligt skollagen (2010:800)….” medan det i skollagen 14 kap. 7 § står
”Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år”.
Samma tidsgräns bör stå i socialförsäkringsbalken som det gör i skollagen.

Beaktande av barnkonventionen
Förslaget bedöms få endast positiva effekter för barn och elever.

Samråd
Inför utarbetandet av förslaget till yttrande har utbildningsförvaltningen
inhämtat synpunkter från verksamhetschefen för resursenheten (elevhälsa),
medicinsk ledningsansvarig skolpsykolog samt verksamhetschefen för
förskola inklusive pedagogisk omsorg.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i
enlighet med texten under rubriken Sammanfattning/Yttrande ovan.
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VAB för vårdåtgärder i skolan - yttrande
Bakgrund
Socialdepartementet har gett Mjölby kommun möjlighet att lämna synpunkter på ett
förslag om att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att medverka i
introduktion för personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg när det är
aktuellt med egenvård för ett barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsen har bett utbildningsnämnden om förslag till yttrande.

Sammanfattning/Yttrande
Mjölby kommun är positiv till förslaget. Föräldrarnas medverkan i introduktionen är ett
viktigt komplement till den skriftliga egenvårdsplan som utfärdas av hälso- och
sjukvårdspersonal för berörda barn/elever och de begränsade muntliga instruktioner som
fås av hälso- och sjukvården. Genom att ge föräldrarna rätt till ledighet och ekonomiska
möjligheter att i ökad grad delta i introduktionen för kommunens personal gällande
egenvårdsinsatser, ökar förutsättningarna för att vår personal får en god kunskap om hur
de kan hjälpa dessa barn/elever på bästa sätt. Förslaget bedöms också bidra till en ökad
trygghet för barnet/eleven under introduktionen av hjälpbehovet och när barnet/eleven
sedan deltar i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det ökar dessa
barns/elevers försättningar för en god hälsa och ökar därmed deras förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen på ett sätt som är likvärdigt med andra barn/elever.
Mjölby kommun vill dock påtala att åldersgränsen i föreslagen 20 a § i
socialförsäkringsbalken bör korrigeras så att åldersgränsen harmonierar med skollagen. I
förslaget i remissen står för 20 a § ”En förälder till ett barn med sjukdom eller
funktionsnedsättning, som inte har fyllt 12 år, …. i en verksamhet enligt skollagen (2010:800)….”
medan det i skollagen 14 kap. 7 § står ”Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år
då eleven fyller 13 år”. Samma tidsgräns bör stå i socialförsäkringsbalken som det gör i
skollagen.
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Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet
med förslaget
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Akten
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