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Utbildningsnämnden

Förslag om avskaffande av vårdnadsbidrag i Ale kommun
Beslutet att avskaffa Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag togs av riksdagen i november 2015.
Lagen innebär att det efter den 1 februari 2016 inte längre är tillåtet att ta nya beslut om
kommunalt vårdnadsbidrag. Möjligheten att söka vårdnadsbidrag stoppas, men hur länge
vårdnadshavarna får behålla redan beviljade bidrag är upp till varje kommun att besluta.
I Ale kommun valde man inledningsvis att bevilja vårdnadsbidraget tillsvidare, dock längst till och
med månaden innan barnet fyller tre år. Under hösten 2015 har vårdnadsbidraget beviljats för en
period t.o.m. den 30 juni 2016, då osäkerheten kring riksdagens kommande beslut i frågan och
formerna för beslutet inte varit känt för kommunen.
Sektorn föreslår att utbildningsnämnden avslutar möjligheten att söka vårdnadsbidrag från och
med den 9 december 2015. Vårdnadshavare som redan blivit beviljade vårdnadsbidrag får det
utbetalt fram till de slutdatum de önskat, dock ej längre än till den 31 december 2016. Därefter
upphör reglerna för kommunalt vårdnadsbidrag att gälla och inga fler bidrag betalas ut.
Förvaltningens beslutsförslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att avsluta möjligheten att söka kommunalt vårdnadsbidrag från och
med den 9 december 2015.
Utbildningsnämnden beslutar att de vårdnadshavare som ansökt om vårdnadsbidrag får detta till
de slutdatum de önskat, dock längst till den 31 december 2016. Därefter upphör reglerna för det
kommunala vårdnadsbidraget i Ale kommun att gälla och inga fler bidrag betalas ut.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
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Bakgrund
I juli 2008 beslutade riksdagen att införa Lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Ale kommun införde
bidraget i december 2011. Inledningsvis var det relativt få kommuninvånare som valde att söka
vårdnadsbidraget, men antalet ökade stadigt för att under 2015 ligga på ca 20 bidragstagare/månad.
Antalet ökade emellertid markant under sommarmånaderna. Bidraget fastslogs till 3000 kr per
månad skattefritt. Under 2016 kommer bidraget att fasas ut för att förslagsvis upphöra helt vid
utgången av 2016.
En statlig utvärdering har visat att 91 % av bidragstagarna är kvinnor och att flertalet av dessa har
sämre anknytning till arbetsmarknaden än genomsnittet. I Ale kommun är motsvarande siffra 96
%. Utredningens slutsats blev att ett jämställt föräldraskap är en viktig utgångspunkt och en central
målsättning för den ekonomiska familjepolitiken. Möjligheten att försörja sig genom arbete är den
faktor som har störst betydelse för familjens ekonomi och för den enskilda individens oberoende
och trygghet.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
För 2015 blir utbildningsnämndens kostnad för vårdnadsbidraget preliminärt 720 000 kr.
Kostnaden kan komma att öka något, då möjligheten att söka bidrag ännu inte är avslutad. Om
denna kostnad för 2015 står fast, och vårdnadsbidraget avslutas permanent den 31 december 2016,
kommer den totala kostnaden för utbildningsnämnden under avfasningsperioden 2016 att bli ca
432 000 kronor. Den slutgiltiga kostnaden varierar beroende på t.ex. tidigare uppsägning av
enskilda vårdnadsbidrag.
Barnperspektivet
Den statliga utredningen konstaterade att förslaget om att avskaffa möjligheten att vara
föräldraledig med kommunalt vårdnadsbidrag kan komma i konflikt med behovet av flexibilitet
och anpassning till barnets behov. Sådana behov kan dock inte enbart mötas genom ett
kommunalt vårdnadsbidrag. Andra stöd och medel för att stödja föräldrarna och deras barn är en
flexibel föräldraförsäkring, möjlighet att reducera sin normala arbetstid, stödsystem inom andra
delar av socialförsäkringen som t.ex. vårdbidrag för barn med sjukdomar och
funktionsnedsättningar, samt det bistånd som kommun och landsting har för att säkerställa goda
uppväxtvillkor för barn.
Ärendets kommunikationsbehov
Utbildningsnämndens beslut kommer att meddelas på kommunens hemsida och genom
annonsering på kommunens sida i Alekuriren. De berörda vårdnadshavarna kommer att
informeras via post.
Sektorns bedömning
Sektorns bedömning är att avskaffandet av det kommunala vårdnadsbidraget inte nämnvärt
kommer att påverka kösituationen till kommunens förskolor, då utfasningen av bidraget sker
successivt under hela 2016 och antalet barn är relativt få.
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