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Sammanfattning
Stockholms stads kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att vårdnadsbidrag
ska införas i staden den 1 juli 2008. I ett utlåtande från stadsledningskontoret föreslås stadsdelsnämnderna ansvara för att informera och besluta om samt betala ut
vårdnadsbidrag.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och delar stadsledningskontorets bedömning av den stora osäkerhetsfaktorn när det gäller det faktiska utfallet
av bidraget. Det är enligt förvaltningen av stor vikt att tydlig information om vårdnadsbidraget kan lämnas så snart som möjligt. Samtidigt innebär osäkerheten i det
faktiska intresset för vårdnadsbidraget svårigheter i att dimensionera de administrativa resurserna. Ett sätt att minska sårbarheten är ett utökat samarbete mellan
stadsdelsnämnderna i lämpliga delar.
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Bakgrund
Stockholms stads kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att vårdnadsbidrag
ska införas i staden den 1 juli 2008 under förutsättning att lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag träder i kraft innan dess. Förslaget är att vårdnadsbidraget gäller
för barn som fyllt ett men inte tre år. Bidraget föreslås vara 3 000 kronor per månad obeskattat och kan trappas av i förhållande till den tid barnet nyttjar offentligt
finansierad förskoleverksamhet. Enligt förslaget kan vårdnadsbidraget inte kombineras med t.ex. föräldraförsäkring för barnet eller syskon, arbetslöshetsersättning,
introduktionsersättning för flyktingar, sjuk- och aktivitetsersättning och ålderspension.
Stadsledningskontoret föreslår att vårdnadsbidraget får tas ut helt eller halvt, 3 000
kronor respektive 1 500 kronor per månad och barn. Vid helt bidrag deltar barnet
inte i offentligt finansierad förskoleverksamhet och vid halvt bidrag kan barnet
delta högst 25 timmar i veckan. I det senare fallet betalas deltidsavgift.
Stadsdelsnämnderna föreslås ansvara för att informera och besluta om samt betala
ut vårdnadsbidrag.
Information om möjligheten till vårdnadsbidrag ska ges på motsvarande sätt som
information om övrig offentligt finansierad förskoleverksamhet. Detta med beaktande av skyldigheten att anvisa plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, om inte barnets behov av
sådant stöd tillgodoses på annat sätt, enligt 2 kap 9§ skollagen.
Beslut om att införa kommunalt vårdnadsbidrag i Stockholm innebär inga förändringar av barnomsorgsgarantin. Garantin innebär att barn ska erbjudas plats inom
tre månader från det att ansökan om plats inkommit. Även skollagens regler om
kommunens skyldighet att tillhandahålla förskoleverksamhet av god kvalitet gäller.
Vidare bedömer stadsledningskontoret att det i nuläget svårt att bedöma kostnader
för vårdnadsbidrag. Stadsdelsnämndernas budget justeras för utbetalda vårdnadsbidrag efter särskild redovisning.
Ärendets beredning
Remissvaret har sammanställts på avdelningen för Barn och ungdom.
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Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att stadsdelsnämnderna ansvarar för att informera, besluta samt utbetala vårdnadsbidrag. Den nära kopplingen till förskoleverksamheten, kompetensen och föräldrakontakterna är ett mycket
starkt vägande skäl för detta.
Det är av stor vikt att tydlig information om vårdnadsbidraget kan lämnas så snart
som möjligt. Stadsdelsförvaltningen får redan idag samtal om riktlinjer och detaljfrågor angående bidraget. Informationsfrågan är extra viktig eftersom införandet
av vårdnadsbidrag sammanfaller med införandet av den nya e-tjänsten som ska
hantera barnomsorgens ansökningsförfarande och tillhörande kösystem.
Stadsdelsförvaltningen delar vidare stadsledningskontorets bedömning att det i
nuläget är svårt att göra en bedömning av hur stor andel av föräldrarna som kommer att ansöka om vårdnadsbidrag. Förvaltningen har genom kontakter med föräldrar på Kungsholmen och Essingeöarna kunnat konstatera att det finns ett intresse men att det är mycket svårt att veta hur stort och på vilket sätt möjligheten
kommer att användas.
Det är därmed också svårt att på förhand uttala sig om möjliga effekter av ett införande av vårdnadsbidrag på Kungsholmen och Essingeöarna. Det kan bli en viss
fördröjning av efterfrågan av förskoleplatser vilket till en början kan medföra att
det blir lättare att uppfylla barnomsorgsgarantin. Det kan också innebära att barngruppernas storlek kan minska. Samtidigt kan ett ökat behov av den öppna förskolan och parklekarna uppstå. Både den öppna förskolan och parklekarna har redan
idag många besökare och en eventuell utbyggnad av dessa verksamheter medför
ökade kostnader.
På samma sätt är det svårt att ha en uppfattning om vilka administrativa resurser
som kommer att krävas. En situation som kännetecknas av stor osäkerhet och en
sannolikt ojämn fördelning mellan olika stadsdelsområden innebär relativt stora
risker för en enskild förvaltning vid dimensionering av de administrativa resurserna och risk för kostnadsineffektivitet. Ett sätt att hantera denna situation är att pröva möjligheterna till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Information, beslut
och utbetalning är just lämpliga områden för ett sådant samarbete.
Bilaga
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