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Sundbyberg den 19 november 2021 
 
Remissvar – VAB för vårdåtgärder i skolan - SOU 2021:41 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna får möjlighet att leva ett så aktivt och 
självständigt liv som möjligt. Vi baserar vårt arbete på Konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, FN:s konvention om barnets rättigheter och Agenda 2030.  
Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på 
rtp.se. 
 
Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
Generellt är det bra att utredningen kommit tillstånd, då nuvarande regelverk inte fungerar 
tillfredställande. Personskadeförbundet RTP anser att utredningens förslag är i stort väl 
avvägda. Vår utgångspunkt är att kommande förslag inte får bli till nackdel för 
vårdnadshavare och barn. Utöver det vill vi lyfta ett antal punkter som är viktiga för det 
fortsatta arbetet:  

• Håller med om vikten och behovet av att Försäkringskassan gör en översyn så att 
informationen är tydlig vad gäller gränsdragning mellan tillfällig föräldrapenning och 
omvårdnadsbidrag. 
 

• Då de flesta vårdnadshavare har omvårdnadsbidrag för merarbete kring barnets 
funktionsnedsättning/kroniska sjukdom skall man undvika att omvårdnadsbidrag 
omöjliggör eller konkurrerar med VAB för vårdåtgärder i skolan. 
 

• Vill i sammanhanget belysa vikten av att VAB för vårdåtgärder i skolan inte heller ska 
ske på bekostnad av omvårdnadsbidrag. 
 

• Vi tror det är viktigt att säkerställa fortsatt möjlighet till VAB för vårdåtgärder i skolan 
när omvårdnadsbidrag omprövas i framtiden. 
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Slutligen vill vi betona vikten av att utredningens resultat resulterar i konkreta förslag till 
fördel för vårdnadshavare och barn. För dagens regelverk gör att föräldrar riskerar att stå helt 
utan ersättning och risk att drabbas av inkomstbortfall. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson, 
Förbundsordförande  
Personskadeförbundet RTP 
 


