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Malmö stad
Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-29 kl 09:00-11:20

Plats

Digitalt via Teams/Lugna gatan 82, mötesrum Utsikten

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-09-29

Protokollet omfattar

§131

Underskrifter

Sekreterare
Louise Säfström
Ordförande

Justerande

Rose-Marie Carlsson (S)

Linda Obiedzinski (M)

Beslutande ledamöter
Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Nina Jakku (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Elin Asker (C)
Christer Bengtsson (SD) ersätter Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Amanda Johannesson (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Johanna Andersson (M)
Berit Eskilsson (SD)
Övriga närvarande
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Katrin Kuniholm (SACO)
Helene Åkesson (Lärarförbundet)
Agneta Sjölund (ekonomichef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Azra Nielsen (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef)
Göran Ernström-Löving (tf avdelningschef)
Anna Pettersson Gustafsson (controller)
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
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FSKF-202115103

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) STK-20211063

Sammanfattning
Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över en remiss från Socialdepartementet.
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till förskolenämnden.
Förvaltningen delar bedömningen av att det kan finns ett behov för föräldrar att erhålla
tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med
medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i
en verksamhet enligt skollagen. Förskoleförvaltningen anser emellertid att innan
bestämmelsen om tillfällig föräldrapenning införs behöver en utredning tillsättas för att se
över utförandet av egenvård i förskolan, pedagogisk omsorg och resterande delar av
utbildningsväsendet, likt den som gjorts för området personlig assistans. Lagstiftning kring
utformningen av egenvård i förskola, pedagogisk omsorg och resterande delar av
utbildningsväsendet, däribland avseende vem som ansvarar för att ge instruktioner, som
kan eliminera risken för oklarheter behöver således först vara på plats.
Förskolenämnden föreslås därför avstyrka utredningens förslag.
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210929 Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) STK2021-1063

Förslag till yttrande över Remiss angående Remiss från Socialdepartementet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) STK-2021-1063

Remittering av betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

VAB för vårdåtgärder i skolan Delbetänkande av VAB-utredningen (SOU
2021:41)

