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Inledning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) välkomnar utredningens 

förslag. Förslagen ger bättre förutsättningar för vårdnadshavare med barn 

som tillhör myndighetens målgrupper. Det gäller exempelvis möjligheter att 

vara ett stöd utifrån barnets medicinska behov, möjligheter att kunna delta i 

utbildning samt att kunna samverka med skola och socialtjänst.  

SPSM:s synpunkter begränsas till de delar av förslagen som har relevans 

utifrån myndighetens uppdrag. 

8.3 Nya situationer och tydligare rätt till tillfällig 

föräldrapenning 

SPSM tillstyrker förslaget med följande kommentar. 

Den föreslagna regleringen utgår på ett tydligt sätt från barnets behov, vilket 

SPSM menar är positivt. 

SPSM vill uppmärksamma att de föräldrakurser som ges inom ramen för 

myndighetens uppdrag, till föräldrar med barn med vissa 

funktionsnedsättningar, bör omfattas av samma regler om tillfällig 

föräldrapenning, som de kurser som anordnas av socialtjänsten eller i hälso- 

och sjukvårdens regi (avsnitt 8.3.6).1 Det handlar om SPSM:s föräldrakurser 

inom framförallt området syn.2 Det förekommer även kurser för 

vårdnadshavare gentemot andra delar av myndighetens målgrupper, 

 

Socialdepartementet 

 

1 Se 5 § förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
2 I dagsläget ger SPSM föräldrakurser inom området syn som webbkurser, som en 

konsekvens av pandemin. SPSM arbetar dock för att kunna genomföra fysiska 

utbildningsträffar igen, då det finns ett behov och en efterfrågan. Exakt i vilken omfattning 

som fysiska utbildningsträffar kommer att ske framöver är inte klart. Målgrupper är 

vårdnadshavare till barn med synnedsättning samt synnedsättning i kombination med 

flerfunktionsnedsättning. 
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exempelvis föräldrar till barn med grav språkstörning. För att föräldrar ska 

kunna delta i dessa kurser på någorlunda lika villkor behöver de ha 

möjlighet att kunna få tillfällig föräldrapenning. SPSM menar därför att 

förslaget bör justeras något, för att omfatta deltagande i vissa kurser för 

föräldrar till barn och funktionsnedsättning även utanför socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens regi, såsom SPSM:s kurser för vårdnadshavare som 

bedrivs enligt 5 § i myndighetens instruktion. 

8.6 Rätt till tillfällig föräldrapenning för fler än en förälder 

SPSM tillstyrker förslaget. SPSM bedömer att förslaget är gynnsamt för 

barn och unga. När föräldrar inte är sammanboende är det särskilt viktigt att 

föräldrar kan få samma information och utbildning vid samma tillfälle.  

SPSM har ovan anfört att det finns kurser för vårdnadshavare som SPSM 

tillhandahåller. I dessa fall bör enligt SPSM två vårdnadshavare kunna få 

ersättning samtidigt, liksom i de kurser som omfattas av förslaget. 

8.10 Tillfällig föräldrapenning för barn och unga som har 

fyllt 12 men inte 21 år 

SPSM tillstyrker förslaget. 

Barn och unga inom SPSM:s målgrupper kan ha stora behov, i många fall 

till 21 års ålder, även om de inte tillhör personkretsen för lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. Förslaget innebär en 

förbättring för föräldrar till dessa barn och ungdomar och kan ge ökad 

kvalitet i stöd och tillsyn för de unga. 

I detta ärende har Kristin Dahlöf och Kristina Tinglöf varit sakkunniga. 

Föredragande har varit Eva Klubb Degsell. I den slutliga handläggningen 

har även juristen Rebecka Pomering deltagit. 

 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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