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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - VAB för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
GRF-2021-21552
Sammanfattning

Grundskolenämnden har tillfrågats av kommunstyrelsen att lämna yttrande på remissen ”VAB
för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)” från Socialdepartementet. Utredningen behandlar
regelverket för tillfällig föräldrapenning och föräldrars möjlighet till deltagande vid möten och
introduktion i skolan för att ge information kring sitt barns behov av hjälp med egenvård i
skolan och i samband med det få kompensation för inkomstbortfall och en ledighetsrätt.
Grundskoleförvaltningen ser det som mycket betydelsefullt att det blir smidigt och enklare för
vårdnadshavare att kunna delta vid möten och behov av instruktioner kring barnets egenvård i
skolan. Grundskoleförvaltningen ställer sig därför positiv till de förslag som läggs fram i
utredningen, speciellt eftersom förslaget innebär att rätten till ersättning grundas i barnets
faktiska behov och inte i diagnoser.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag







Följebrev Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) ,
STK-2021-1063
Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
G-Tjänstekrivelse GRNAU 210917 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Förslag till yttrande GRN 210929 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - VAB
för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Grundskoleförvaltningen i Malmö har tagit del av utredningen som behandlar regelverket för
tillfällig föräldrapenning och föräldrars möjlighet till deltaganden vid möten och introduktion i
skolan för att ge information kring sitt barns behov av hjälp med egenvård i skolan och i
samband med det få kompensation för inkomstbortfall och en ledighetsrätt.
Utredningen föreslår att vårdnadshavare ska kunna få tillfällig föräldrapenning när de behöver
avstå från förvärvsarbete för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk
omsorg avseende egenvård för barn med sjukdom eller funktionsnedsättning. Barnets behov av
hjälp ska vara avgörande för rätten till ersättning, inte sjukdomen eller funktionsnedsättningen i
sig. Ersättningsgrunden ska gälla barn under 12 år, och under vissa förutsättningar även barn
som har fyllt 12 men inte 16 år.
Grundskoleförvaltningen ser det som mycket betydelsefullt att det blir smidigt och enklare för
vårdnadshavare att kunna delta vid möten och behov av instruktioner kring barnets egenvård i
skolan. I skolan är rektor ansvarig för egenvården och medicinska elevhälsan är bollplank och
stöd i hur man kan göra i olika situationer/vårdbehov.
Skolsköterskan utför ingen egenvård i skolan. Det är rektors ansvar att utse någon personal på
skolan som kan utföra egenvårdsåtgärden riktat till aktuell elev. Tillsynsansvaret innebär att barn
och elever, på samma sätt som när vårdnadshaven har ansvar, får sina behov tillgodosedda, inte
skadas och inte skadar något eller någon annan. Det innebär även ett ansvar för att ett barn får
hjälp med sin egenvård.
Inför varje nytt egenvårdsbehov eller inför läsårsstart, går man igenom vad aktuella elever
behöver hjälp med inom egenvård. Det är behandlande läkare som avgör om en insats som
sjukdomen/diagnosen/funktionsnedsättningen kräver, kan räknas som egenvård.
Egenvårdsbeslutet lämnas av vårdnadshavare till skolan. Man har då ett möte med aktuella
vårdnadshavare och går igenom hur man bäst kan hjälpa barnet. Behövs instruktioner i något
specifikt utförande av egenvård tar man hjälp från behandlande klinik, som visar.
Det är av stor vikt för att det ska bli bra och tryggt för eleven och familjen att vårdnadshavare
kan delta i skolan på möten samt ibland vara med och visa personal hur de hjälper sitt barn
hemma. Behov av egenvård i skolan kan behövas under hela skolgången, men kan också uppstå
när som helst under skoltiden och ibland vara ett övergående behov. Oavsett vilket behövs en
samverkan med barn och vårdnadshavare samt sjukvårdens behandlande klinik som avgör om
åtgärden kan bedömas som egenvård.
Grundskoleförvaltningen är således positiv till utredningens förslag. Behovet kan uppkomma
under hela grundskoletiden och av den anledningen viktigt att möjligheten finns för
vårdnadshavare att få kompensation för inkomstbortfall och får en ledighetsrätt även för barn
över 12 år. Det är särskilt positivt att rätten till ersättning ska grundas i barnets faktiska behov
och inte i diagnoser.
Ansvariga

Anders Malmquist Förvaltningschef
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