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LOs svar på remiss av VAB för vårdåtgärder i
skolan (SOU 2021:41)
LO har fått möjlighet att svara på remissen av SOU 2021:41 och vill
framföra följande synpunkter.
LO stödjer förslaget att införa en möjlighet att använda tillfällig
föräldrapenning och tillhörande rätt till ledighet för att instruera personal i
förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn
med kronisk sjukdom. LO-förbundens medlemmar har ofta styrda
arbetstider och därmed begränsade möjligheter att kunna förändra
förläggningen efter behov i privatlivet. För den grupp av föräldrar som har
barn med kroniska sjukdomar och behov av att den personal som ger barnen
omsorg och utbildning har kunskap om barnens vårdbehov är den föreslagna
ändringen välkommen.
Under de senaste åren har flera utredningar och förslag rörande regler,
ersättning och ledighetsformer inom föräldraförsäkringens och
föräldraledighetslagens ram initierats från regering och departement. I
dagarna tillsatte regeringen även en välbehövlig översyn av
socialförsäkringsskyddet för gravida. Den pågående VAB-utredningen,
Utredningen om en modern föräldraförsäkring från 2017 och den nu
förslagna familjeveckan är några andra initiativ. Många av förslagen är bra
och fyller viktiga syften, inte minst nya tidsgränser i föräldraförsäkringen,
förslaget om årligt tilldelade dagar liksom reserverade dagar på grundnivå
och borttagande av lägsta-nivådagarna i föräldraförsäkringen. Få av
förslagen har dock lagts fram i riksdagen och färre har antagits.
För att inte skapa ett allt för komplext och spretigt regelverk samt för att
skapa bättre förutsättningar för reformer att gå igenom i riksdagen anser LO
att regeringen bör se över liggande förslag. Det handlar inte minst om att
samordna reglerna i föräldraförsäkringen med en eventuell familjevecka och
inte som nu tänkt låta dem vara två parallella system med delvis samma
möjlighet till användning. LO har i sitt remissvar över familjeveckan
utvecklat sin syn på behovet av samordning.
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