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Sammantaget ställer sig Karlstads kommun bakom förslaget. Kommunen är
positiv till att förändringen träder i kraft så snart lagstiftningen medger då
frågan är angelägen för de berörda barnen och deras föräldrar. I övrigt
lämnar Karlstads kommun följande kommentarer till förslaget.
5.2 Den nya ersättningsgrundande situationen

• Utifrån ett barn- och elevperspektiv är Karlstads kommun positiv till att en
ny ersättningsgrund införs i föräldraförsäkringen för de föräldrar som
behöver avstå förvärvsarbete i samband med medverkan i introduktion av
barnets behov av hjälp med vårdåtgärder i förskola, skola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet. Föräldrarnas delaktighet är en viktig resurs
och bidrar till en ökad trygghet för både barn, elever och personal. Enligt
kommunens bedömning berör förslaget endast ett mindre antal barn och
elever.
• Karlstads kommun vill uppmärksamma utredaren på att skolformen
förskola saknas i förslagstexten. Men då skolformen är omnämnd i
författningsförslaget, sid 13 i delbetänkandet, förutsätter kommunen att det
är ett skrivfel.
• Relationen mellan begreppen förälder och vårdnadshavare bör förtydligas.
Detta då det endast är begreppet förälder som används i utredningen.
• Karlstads kommun delar utredningens bedömning om att förslaget inte ska
omfatta verksamheten öppen förskola eftersom barnet då deltar i
verksamheten tillsammans med en förälder.
• Då det saknas en tydlig reglering för vårdåtgärder inom förskola och skola
och att lösningen förväntas vara samråd mellan inblandade aktörer föreslås
att Statens Skolverk och Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett
stödmaterial till huvudmännen och till hälso- och sjukvården. Det ställs ofta
stora krav på föräldern för att få skolgången för de här barnen att fungera
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och ett sådant stödmaterial skulle förhoppningsvis kunna avlasta föräldrarna
till viss del.
5.3 Styrkande av rätten till tillfällig föräldrapenning i den nya situationen

Karlstads kommun delar utredningens bedömning. Försäkringskassan borde
redan ha någon form av dokumentation om barnens sjukdom eller
funktionsnedsättning.
5.7 Gränsdragning mot omvårdnadsbidrag

Karlstads kommun delar utredningens bedömning då det är angeläget att
målgruppens föräldrar får tydlig information om regelverket.
5.9 Behov av uppföljning

Karlstads kommun delar utredningens bedömning och anser att det är
skäligt att förslagets konsekvenser för barn och föräldrar samt dess
ekonomiska konsekvens följs upp.
6.3 Konsekvenser för kommuner och regioner

Karlstads kommun delar utredningens bedömning att förslaget inte har
någon större påverkan för kommunen ur ett administrativt perspektiv då det
endast handlar om ett mindre antal medarbetare. Som arbetsgivare ser
Karlstads kommun positivt på förslaget då det innebär bättre möjligheter att
förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Per-Samuel Nisser
kommunstyrelsens ordförande

Ulf Nyqvist
kommundirektör
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns och skickas till
Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen gällande
VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41).
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkande, VAB
för vårdåtgärder i skolan, SOU 2021:41.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021.
Kommunledningskontorets remissvar den 26 oktober 2021.
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 20 oktober 2021.
Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2021.
VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Barn- och ungdomsnämnden
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