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Dnr KS 2015/272

§ 262 Motion från Henrik Svensson (SD) om
effektivisering av kommunens verksamheter Förskolan
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att det
kommunala vårdnadsbidraget om maximalt 3 000 kronor per
månad och barn införs igen samt att ett vårdnadsbidragstillägg om
maximalt 3 000 kronor per månad och barn införs enligt samma
regler som det kommunala vårdnadsbidraget. Motionären uppger
bland annat att möjlighet till vårdnadsstöd är viktigt då det
förstärker valfriheten inom barnomsorgen samt att vårdnadsbidrag
istället för förskoleplats innebär en besparing för grund- och
förskolenämnden.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i
beslut 2015-10-21, § 112 konstaterar bland annat att skolornas
resultatenheters ekonomi bygger på elevpengsystemet, där
eventuella volymavvikelser hanteras av kommunfullmäktiges
reserv samt att det inte enkelt går att bryta ut enskilda delar ur
systemet för att räkna ut besparingar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunen i
dagsläget erbjuder invånarna möjlighet till vårdnadsbidrag, men att
det finns ett separat ärende till kommunfullmäktige där grund- och
förskolenämnden föreslår att kommunen avvecklar
vårdnadsbidraget. (Se dnr KS 2015/112.) Av
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår
att regeringen i proposition 2014/15:147 föreslår att lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag upphävs. Riksdagen förväntas behandla
ärendet den 18 november 2015 och förutsatt att riksdagen fattar
beslut i enlighet med förslaget, blir det olagligt för en kommun att
erbjuda sina invånare möjlighet till vårdnadsbidrag. Därmed är det
inte heller relevant att räkna på eventuella besparingar med
vårdnadsbidrag i förhållande till förskoleplats. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår förvaltningen att motionen avslås.
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Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av
kommunens verksamheter – Förskolan
- Grund- och förskolenämndens beslut 2015-10-21, § 112
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden
konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Kennerth Valterssons (SD)
yrkande om bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, grund- och förskolenämnden
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