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§

610

STK-20211063

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

Sammanfattning
Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande delbetänkandet av VAB utredningen VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41). VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett
delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få
tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn
med kronisk sjukdom.
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättning för föräldrar till barn med sjukdom
eller funktionsnedsättning som, när det behövs, ger rätt till tillfällig föräldrapenning. Det
kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av
barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem
eller annan pedagogisk verksamhet. Ersättningen bör kunna träda i kraft så snart som
möjligt, vilket utredningen bedömer vara tidigast den 1 juli 2022.
Funktionsstödsnämnden, förskolenämnden och grundskolenämnden har lämnat yttranden
i ärendet. De ställer sig i huvudsak positiva till förslaget men förskolenämnden lyfter att om
tillfällig föräldrapenning vid introduktion 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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Socialdepartementet.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Remiss från socialdepartementet - VAB
för åtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Förslag till yttrande

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

VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Funktionsstödsnämnden beslut 210920 § 97

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Grundskolenämnden beslut 210929 § 150 med Reservation (M)

Remissvar från grundskolenämnden

Förskolenämnden beslut 210929 § 131

Remissvar från förskolenämnden

