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Bakgrund
Socialdepartementet har gett Arvidsjaurs 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.
Förslaget
Utredningen föreslår att det i socialförsäkringsbalken, SFB, införs en ny grund för
rätten till tillfällig föräldrapenning. Innebörden är 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 vård- eller behandlingsåtgärder i en verksamhet enligt skollagen
(2010:800), om den avser förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, internationell skola på grundskolenivå, fritidshem,
pedagogisk omsorg, öppen fritidsverksamhet eller omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds.
Ersättningsgrunden föreslås gälla för barn som inte har fyllt 12 år, och under vissa
förutsättningar även barn som har fyllt 12 men inte 16 år. Förmånstiden föreslås vara
högst totalt 120 dagar för varje barn och år, vilket följer nuvarande regelverk för de
flesta andra situationer med tillfällig föräldrapenning. Den nya förmånen innebär en
motsvarande ledighetsrätt, utifrån regelverket i föräldraledighetslagen (1995:584).
Flera exempel på sjukdomar och funktionsnedsättningar som skulle föranleda behov
av förälders närvaro nämns, där diabetes, som kräver en hög grad av tillsyn och
kännedom om barnet, är ett typiskt exempel. Utredningen belyser behovet av
ersättning och ledighetsrätt i dessa situationer.
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Arvidsjaurs kommuns yttrande
Arvidsjaurs 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 att
personalen 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.
Arvidsjaurs kommun tillstyrker förslagen i promemorian med nedan angivna
synpunkter:
• Promemorians tolkning av skolans tillsynsansvar är för extensiv i fråga om
uppgifter av medicinsk karaktär.
• Begreppen ”vård- eller behandlingsåtgärder” som används i den föreslagna
lagtexten bör undvikas då de riskerar att bidra till att allt för avancerade
medicinska uppgifter förväntas utföras av personal som saknar adekvat kompetens
eller utbildning inom området
Arvidsjaurs 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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