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§ 151 Avveckling av vårdnadsbidrag
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Riksdagen införde 2008 lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag. Lagen ger landets kommuner möjlighet att under
vissa förutsättningar ge ett skattefritt kommunalt bidrag på
maximalt 3 000 kronor per månad och barn, till föräldrar vars barn
vårdas hemma under den period då barnet är mellan ett och tre år.
Regeringen föreslår nu att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska
upphöra att gälla vid utgången av december 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2008 att införa
vårdnadsbidraget i Haninge kommun. Grund- och förskolenämnden
beslutade den 25 mars 2015 att hemställa att kommunfullmäktige
avvecklar vårdnadsbidraget och att inga nya ansökningar ska kunna
göras efter den 30 juni 2015. Nämnden vill att invånare som idag
nyttjar vårdnadsbidraget även fortsatt får nyttja bidraget enligt
tidigare fattade beslut. Därutöver vill nämnden att det ges tid att
ändra i kommunens information om vårdnadsbidraget, så att
förändringen blir tydlig för både invånare och anställda inom
kommunen.
Under 2014 utnyttjades vårdnadsbidraget för i snitt 89 barn per
månad.
Förvaltningens synpunkter

Eftersom kommunalt vårdnadsbidrag är en möjlighet, inte en
skyldighet, står det kommunen fritt att besluta att upphöra med
vårdnadsbidrag.
Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag att
upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, upphör möjligheten
till vårdnadsbidrag fr o m den 1 januari 2016, med vissa
övergångsbestämmelser. En sådan övergångsbestämmelse är att
den upphävda lagen fortfarande ska gälla för ärenden som har
anhängiggjorts hos en kommun före den 1 januari 2016, och som
till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.
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Av kommunens regelverk för vårdnadsbidrag framgår att ansökan
om vårdnadsbidrag ska lämnas på särskild blankett till
utbildningsförvaltningen senast den 1:a i månaden före första
bidragsmånaden. Bidraget betalas endast ut för hela
kalendermånader. Såsom regelverket och blanketten är utformad
kan en vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag flera månader i
förväg; i teorin även för en period som påbörjas efter den 1 januari
2016. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att fullmäktige
beslutar att ansökningar som lämnas in efter dagen för fullmäktiges
beslut måste avse en period som påbörjas se-nast den 1 september
2015.
Grund- och förskolenämnden vill säkerställa att det finns tid till att
kommunicera avvecklingen av vårdnadsbidraget med kommunens
invånare och anställda. Då fullmäktige kan förväntas fatta beslut i
frågan först den 8 juni 2015, anser kommunstyrelseförvaltningen
att det datum som nämnden föreslår som sista dag för att lämna in
en ansökan om vårdnadsbidrag bör flyttas från den 30 juni 2015 till
den 31 juli 2015.
Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-03-25, § 27
- Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-09, § 129
- Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
- Regelverk vårdnadsbidrag Haninge kommun
- Ansökningsblankett vårdnadsbidrag
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar, med instämmande av Alexandra
Anstrell (M), bifall till eget förslag (bilaga) innebärande i första
hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på
kommunalrådsberedningens förslag.
Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till förslaget från Marie
Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M).
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
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Orföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från
Marie Litholm (KD) och Alexandra Anstrell (M) med instämmande
av Kennerth Valtersson (SD). Ordföranden ställer de båda
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Vårdnadsbidraget avvecklas.
2. Nya ansökningar om vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 juli
2015 och måste avse en period som påbörjas senast den 1
september 2015.
3. Tidigare fattade beslut att bevilja vårdnadsbidrag gäller för den
tid beslutet avser, eller till dess vårdnadshavaren säger upp
vårdnadsbidraget eller inte längre är berättigad till detta.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) - Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Maria Fägersten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Sara Sixten (M)
och Kennerth Valtersson (SD) i första hand att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand att ärendet
avslås. Motiveringen till det förstnämnda yrkandet är
att återremittera ärendet för en analys utifrån vilka konsekvenser en
avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för barn och familjer som
behöver eller önskar ett alternativ till förskola. Vilka alternativ
skulle kunna erbjudas istället? Samt göra en analys kring
konsekvenser gällande ekonomi och lokalförsörjning om inget
jämförbart alternativ till vårdnadsbidrag kan erbjudas.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde mot förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att fullmäktige har beslutat att ärendet
ska avgöras vid pågående sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat att återremittera ärendet”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 34 ja-röster mot 25 nej-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. (Omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss för en analys utifrån vilka konsekvenser en
avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för barn och familjer
som behöver eller önskar ett alternativ till förskola. Vilka
alternativ skulle kunna erbjudas istället? Samt göra en analys
kring konsekvenser gällande ekonomi och lokalförsörjning om
inget jämförbart alternativ till vårdnadsbidrag kan erbjudas.
Reservationer

Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa Westlund,
Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko Svensson, Annett Haaf,
Göran Eriksson, Yosefin Janabi, Joakim Spångberg, Ann-Christine
Erlandsson, Tomas Jensen, Margareta Bernhardsson, Christer
Erlandsson, Latifa Larbi, Linda Wilén, Jorge Galvéz, Esa
Kalasniemi och Kenneth Forsberg - samtliga (S) - Mehmet
Coksürer, Johan Svensk och Sahir Drammeh - samtliga (MP) - Nafi
Cilgin, Tove Ovsiannikov och Samuel Skånberg - samtliga (V) Petri Salonen och Ulla-Britt Öhman - båda (C) - samt Sanna Tefke
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och Ruben Derkert Rosenberg - båda (RS) - reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Grund- och förskolenämnden
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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