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§

150

GRF-202121552

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

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.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler reservation och
avser inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till
yttrande.
Ordföranden, med instämmande av Sanna Axelsson (S), yrkar att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels John Eklöfs (M) förslag att
grundskolenämnden avslår grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, dels ordförandens
förslag att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande
och skickar det till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse 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)

VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

§117 GRNAU Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - VAB för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
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Reservation

Grundskolenämnden 2021-09-29
Ärende GRF-2021-21552: Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Moderaterna anser att remissens förslag bör avslås eftersom det inte föreligger något behov av de
förändringar som presenteras. Sverige har i dagsläget en av världens mest generösa
föräldraförsäkringar och fem veckors lagstadgad semester. Utöver detta så finns det även rätt till
ledighet som ligger utanför ramen för föräldraförsäkringen. Bland annat är det möjligt att ta
tjänstledigt, vara ledig för trängande familjeskäl och vara ledig för studier. Samtidigt finns det
enligt vissa kollektivavtal möjlighet till permission och friskvårdstimme. Dessutom har regeringen
föreslagit en ny familjevecka som ger utökade möjligheter för vårdnadshavare att ta ledigt från
arbetet för att kunna delta på bland annat det som remissen lyfter fram.
Det är även viktigt att komma ihåg att det är väldigt få vårdnadshavare som använder alla dagar
med föräldrapenning. För exempelvis barn födda 2010, så är det enbart 30% av vårdnadshavarna
som har använt samtliga dagar med föräldrapenning. Bland föräldrar med ensam vårdnad var det
52% som använde alla dagar med föräldrapenning. Vid sidan av detta valde regeringen under
2014 att höja den övre åldersgränsen i föräldrapenningen från åtta till tolv år ålder för att
underlätta för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med vård och omsorg av sina barn.
Slutligen anser Moderaterna att det redan i dagsläget är möjligt att anpassa instruktion kopplat till
vårdåtgärder i skolan så att de passar olika familjers levnadssituationer. Vår uppfattning är också
att instruktion av egenvård i skolan inte är speciellt tidkrävande även om det kan se olika ut. Vi
anser att barn med funktionsnedsättning ska få det stöd som de har rätt till och att vissa
vårdnadshavare behöver vara frånvarnade från sitt arbete för att kunna instruera skolan om
barnets behov av egenvård. Men vi ser inget behov utökade möjligheter till tillfällig
föräldrapenning eftersom det redan finns stora möjligheter till ledighetsrätt och ersättning för
inkomstbortfall.

John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Anders Fyhn (MO

