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SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan 
Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker samtliga förslag i remissen, med följande 
kommentarer.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 
Folkhälsomyndigheten ser positivt på förslagen och bedömer att de kommer att 
underlätta för familjer och bidra till barnets trygghet i skolan och därmed även 
bidra till bättre förutsättningar för barnen att utveckla sina kompetenser och 
tillgodogöra sig sin utbildning som är centrala mål för arbetet för en jämlik hälsa. 
Vi ser här att följande punkter är särskilt betydelsefulla. 
 

5.2.2 Barnets behov av hjälp med egenvårdsåtgärder ska vara styrande  
Folkhälsomyndigheten instämmer i utredningens bedömning att barnets behov av 
hjälp med egenvårdsåtgärder, och de insatser som detta kräver av föräldern för att 
behovet ska kunna tillgodoses, bör vara styrande för bedömning om rätt till 
ersättning.  
 
5.3 Styrkande av rätten till tillfällig föräldrapenning 
Folkhälsomyndigheten delar också utredningens bedömning att det inte behöver 
införas någon bestämmelse om krav på intyg för att styrka rätten till tillfällig 
föräldrapenning i dessa situationer.  
 
5.7 Gränsdragningen mot omvårdnadsbidrag  
Som utredningen lyfter behöver gränsdragningen mellan omvårdnadsbidrag och 
tillfällig föräldrapenning göras enkel att bedöma, särskilt som den ledighetsrätt som 
ingår i tillfällig föräldrapenning kan vara ett bättre alternativ för vissa föräldrar. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Sida 
2 (3) 

 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. 
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

    

 

Myndigheten vill därför särskilt betona vikten av att se över den information som 
ges till föräldrar för att ge möjlighet att på bästa sätt ta tillvara familjens intressen.    

Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Karin Tegmark-Wisell. I den 
slutliga handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö och Britta Björkholm 
samt enhetschefen Anna Jansson deltagit. Utredare Ann-Cristine Jonsson har varit 
föredragande. 
 

Folkhälsomyndigheten 
 

Ann-Cristine Jonsson 
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