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Dnr KS 2015/112

§ 248 Avveckling av vårdnadsbidrag,
minoritetsåterremitterat ärende
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden har genom beslut 2015-03-25, § 27
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avveckla
vårdnadsbidraget. Kommunfullmäktige har 2015-06-08, § 151
beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss för en analys av vilka konsekvenser en
avveckling av vårdnadsbidraget skulle få för barn och familjer som
behöver eller önskar ett alternativ till förskola, vilka alternativ som
skulle kunna erbjudas istället samt en analys kring konsekvenser
gällande ekonomi och lokalförsörjning om inget jämförbart
alternativ till vårdnadsbidrag kan erbjudas.
Kommunstyrelseförvaltningens utredning och förslag framgår av
bifogad tjänsteskrivelse.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
avveckla vårdnadsbidraget i enlighet med grund- och
förskolenämndens förslag, med de justeringar som beskrivs i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-1104
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08, § 151
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-03-25, § 27
- Regelverk vårdnadsbidrag Haninge kommun
- Ansökningsblankett vårdnadsbidrag
- Regeringens proposition 2014/15:147 – Det kommunala
vårdnadsbidraget avskaffas http://data.riksdagen.se/fil/58F53782ADEF-4E08-8FA6-97E2773B0AB7
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) hemställer om att
lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna, vilket kommunstyrelsen medger.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Vårdnadsbidraget avvecklas fr o m 1 februari 2016.
2. Ett undantag görs från nuvarande regelverk för vårdnadsbidrag i
Haninge kommun, innebärande att ansökningar om
vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 december 2015 för den
period som påbörjas den 1 januari 2016.
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.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Maria Fägersten (S) yrkar med instämmande av Lina Rigney
Thörnblom (RS), Nafi Cilgin (V) och Tobias Hammarberg (L)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) hemställer om att
få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
kommunstyrelsens – och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget. Därefter finner ordföranden att Marie Litholm (KD)
och Martina Mossberg (M) medges lämna ett gemensamt särskilt
yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Vårdnadsbidraget avvecklas fr o m 1 februari 2016.
2. Ett undantag görs från nuvarande regelverk för vårdnadsbidrag i
Haninge kommun, innebärande att ansökningar om
vårdnadsbidrag kan göras t o m den 31 december 2015 för den
period som påbörjas den 1 januari 2016.
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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. Marie Litholm (KD) och Martina Mossberg (M) medges lämna
ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna (bilaga).
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Grund- och förskolenämnden
För kännedom: Ekonomiavdelningen, kommunikations- och
marknadsföringsenheten

Utdragsbestyrkande

