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Yttrande
21UN133

Remissyttrande VAB för vårdåtgärder i skolan –
SOU 2021:41
Inledning
Gävle kommun är remissinstans i betänkandet ”VAB för vårdåtgärder i skolan
(SOU 2021:41)”. Hela utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 maj
2022. Detta remissyttrande gäller utredningens delförslag att möjliggöra för
föräldrar att kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland andra
skol- och förskolepersonal om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom.
Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 19 november
2021.

Sammanfattning
Förslagen i delbetänkandet från VAB-utredningen innebär inga skillnader i
ansvarsfördelning mellan region och kommun.
Gävle kommun anser att förslagen sannolikt innebär bättre förutsättningar för
föräldrars medverkan i samband med introduktion av barnets behov av hjälp
med vård- eller behandlingsåtgärder i skolan och därmed en ökad trygghet för
barn, skolpersonal och föräldrar.

5.1 Utgångspunkter för utredningens förslag
Gävle kommun instämmer i utredningens bedömning att förälderns
medverkan vid introduktionen av barnets hjälp med egenvård (vård- och
behandlingsåtgärder) i skolan i de flesta fall är av stor vikt för såväl barnets
trygghet som för att säkerställa att skolpersonal får tillräcklig kunskap om
barnet.

5.2.1 Medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med
egenvårdsåtgärder
Gävle kommun instämmer i utredningens beskrivning att begreppet
instruktion kan medföra en risk att ansvarsfördelningen rubbas mellan
föräldrar och skolan.
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Utredningen föreslår begreppet introduktion. Gävle kommun anser att detta
begrepp bättre belyser syftet med förslagen. Dock vill Gävle kommun
framhålla att även detta begrepp kan uppfattas otydligt. Introduktion kan
antyda att det rör sig endast om en inledande period.
Utredningen beskriver att begreppet introduktion utöver när ett barn startar i
skolan även innefattar andra situationer. Ett exempel som anförs av
utredningen är när ett barn, efter ett insjuknande, ska återgå till den ordinarie
verksamheten. Andra exempel är när ordinarie personal slutar, vid skolbyte
eller vid förändringar i de egenvårdsåtgärder som ska utföras.
Gävle kommun anser att detta behöver klarläggas ytterligare så att hela den
breda innebörden av begreppet introduktion i detta sammanhang tydliggörs.
Gävle kommun instämmer i och finner det positivt att rätten till tillfällig
föräldrapenning ska finnas även för barn mellan 12 och 16 år.

5.2.2 Barnets behov av hjälp med egenvårdsåtgärder ska vara
styrande
Gävle kommun instämmer i att det är barnets behov av egenvårdsåtgärder som
ska vara avgörande för rätten till ersättning.
Gävle kommun instämmer i utredningens förslag att inte generellt uttala sig
om vilka typer av egenvårdsåtgärder som kan motivera förälders medverkan i
introduktionen.

5.2.3 Vård- eller behandlingsåtgärder i stället för egenvård
Gävle kommun instämmer i att begreppet ”vård- eller behandlingsåtgärder”
bättre än begreppet ”egenvård” beskriver vad insatserna i detta sammanhang
handlar om.
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§ 83 Yttrande till Socialdepartementet: Remiss VAB
för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41
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Beslut
Utbildningsnämnden fastställer yttrandet till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun anser att utredningens förslag sannolikt innebär bättre
förutsättningar för föräldrar att medverka i skolan vid introduktion av vårdåtgärder
för barnet. Utredningens bedömning är att förälderns medverkan medför en ökad
trygghet för barn, skolpersonal och föräldrar.
Gävle kommun har synpunkter på att begreppet introduktion, såsom utredningen
menar, kan komma att uppfattas otydligt och att hela den breda innebörden av
begreppet behöver tydliggöras.
Gävle kommun instämmer i att begreppet ”vård- eller behandlingsåtgärder” är
bättre än begreppet ”egenvård” i detta sammanhang.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Remissyttrande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41), dnr 21UN133-3
 Förslag till remissyttrande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021-41), dnr
21UN133-2
 Remiss av SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan, dnr 21UN133-1
 Bilaga - Remissmissiv, dnr 21UN133-1.1
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