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Bildnings- och omsorgsnämnden

Motion om att utreda möjligheterna att återupprätta
vårdnadsbidrag
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har från Michael Plogell Folkets röst mottagit en motion om att utreda
möjligheten att återupprätta vårdnadsbidraget enligt de regler som styrde bidraget samt om
utredningen visar att det finns förutsättningen införa ett sådant utan dröjsmål.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september, 2017 § 152 att remittera motionen till bildningsoch omsorgsnämnden för handläggning.
Riksdagen beslutade den 21 maj 2008 om att införa en lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag
för beslutet finns i proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform. Lagen var
kompetensutvidgande för landets kommuner och gav möjlighet att införa, finansiera och administrera
kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar. De kommuner som önskade kunde ge ett skattefritt
kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad och barn. Villkoret för att få fullt
vårdnadsbidrag att att barnet inte nyttjade offentligt finansierad. Föräldern kunde förvärvsarbeta och
samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnades på annat sätt. Vårdnadsbidraget kunde
inte lämnas till vårdnadshavare som hade vissa ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning och
föräldrapenning. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2008.
Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016.
Den 18 november 2015 sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att
vårdnadsbidraget ska avskaffas.
I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den
mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs detta i domstol. Kommunen får inte
ekonomiskt hjälpa enskilda personer eller företag om inte denna rätt ges i en särskild lag. Ett exempel
är socialtjänstlagen, som innebär att kommunen ska lämna bidrag och stöd till individer och familjer
med behov av stöd.
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Beslutsunderlag
• Motion om att utreda möjligheterna att återupprätta vårdnadsbidrag, tjänsteskrivelse 2017-1126
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §152, 2017-09-21
• Motion om vårdnadsbidrag, 2017-08-31
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