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Motion om att införa kommunalt vårdnadsbidrag
Ärendebeskrivning
Erika Josbrandt och Conny Sundström, för kristdemokraterna, anför följande i
en motion.
Den 4 september presenterade regeringen, under ledning av socialminister
Göran Hägglund, regeringens förslag att kommunalt vårdnadsbidrag kan
införas från och med den 1 juli 2008.
Föräldrauppror har pågått under många år runt om i landet för rätten för
föräldrar att få ersättning för vård av egna barn. Föräldraupproren har samlat
in mer än 50 000 namnunderskrifter för detta. SIFO-undersökning från april
2006 visar att 64 procent av svenska folket tycker att barnomsorgsstödet bör
fördelas rättvist till alla barn och att ersättning för vård av egna barn bör utgår
till föräldrar med barn under 4 år.
Regeringens besked i samband med budgetpropositionen är att landets
kommuner från och med den 1 juli 2008 får rätt att införa kommunalt
vårdnadsbidrag för föräldrar med barn mellan 1 och 3 år. Vårdnadsbidraget
ska kunna nyttjas på hel- eller deltid och får uppgå till max 3 000 kronor per
barn och månad. Delar av vårdnadsbidraget ska kunna tas ut och trappas av
mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg. Det finns också
möjlighet till en kompletterande jämställdhetsbonus som ska göra det möjligt
för familjer, där föräldrarna har olika inkomstnivåer, att balansera detta.
Vi Kristdemokrater är övertygade om att det också i vår kommun en
förväntan på vårdnadsbidraget och att detta införs i vår kommun. Det skulle
också kunna ge föräldrar en möjlighet att arbeta deltid under den period när
barnen är små, och samtidigt få ersättning för att man löser barnomsorgen på
annat sätt än via kommunal försorg.
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Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens förslag att
gälla från och med den 1 juli 2008.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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