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Riksdagsbeslut om ny lag om vårdnadsbidrag
Riksdagen beslutade den 20 maj att ett vårdnadsbidrag skall införas fr o m
den 1 juli 1994.
Enligt beslutet skall vårdnadsbidrag lämnas med 2 000 kronor per månad för
barn som fyllt ett men inte tre år och som inte har plats i den offentligt finansierade barnomsorgen.
För barn som vistas i offentlig finansierad barnomsorg utgår ett reducerat
bidrag. För barn med en vistelsetid om
- högst 15 timmar per vecka utgör bidraget 1.350 kronor
- mellan 16 och 30 timmar utgör bidraget 700 kronor
- mer än 30 timmar per vecka utges inget vårdnadsbidrag.
Bidraget utgör skattepliktig inkomst. Avdrag för barnomsorgskostnad medges om den skatteskyldige förvärvsarbetat eller studerat under sammanlagt
minst halvtid och kostnaden avser barnomsorg som inte är offentligt finansierad, dvs varken för barn i kommunal barnomsorg eller enskild barnomsorg som uppbär kommunalt bidrag.
Avdrag för barnomsorgskostnaden medges med högst ett belopp motsvarande vad som under året uppburits i bidrag.
Vårdnadsbidraget kommer att handhas av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Ansökan skall göras av föräldrarna till den allmänna försäkringskassan. Den skall innehålla de uppgifter som behövs för
att bedöma rätten till bidrag samt en av sökanden på heder och samvete
angiven förklaring att de lämnade uppgifterna är riktiga.
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Kommunerna blir ålagda en skyldighet att upplysa försäkringskassan om
dels vilka barn som finns inskriva i den kommunala barnomsorgen i den
aktuella ålder, dels också vilka enskilda förskolor m m som får bidrag av
kommunen.
Praktiskt kommer detta att innebära att kommunen vid anmodan från
respektive försäkringskassa lämnar uppgift på placerade barns namn och
personnummer.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS SYNPUNKTER OCH AGERANDE
Kommunförbundet har inga principiella synpunkter på vårdnads-bidragsreformen som sådan då familjepolitik inte i grunden är en kommunal angelägenhet. Vi har tidigt understrukit i uttalande till regeringen att reformen
under inga omständigheter får utformas så att det blir kommunerna som svarar för finansieringen, varken direkt eller indirekt.
Vi har också invänt emot den kommunala inblandningen via kommunernas
barnomsorgsavgifter som ursprungsförslaget innebar. Vi ser den tekniska
utformningen av beslutet som nu föreligger som ett positivt resultat av de
diskussioner som förts. Administrationen sköts helt och hållet av försäkringskassorna och kommunerna lämnas helt utanför.
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR KOMMUNERNA
Kommunerna kommer ekonomiskt ej att beröras av reformen mer än att en
reglering kommer att ske till följd av att kommunerna kommer att få ökade
skatteintäkter, ca 900 miljoner, genom att vårdnadsbidraget är skattepliktigt.
I kompletteringspropositionen finns redan ett förslag på denna reglering.
Se cirkulär 1994:81. Budgetförutsättningar inför 1995-1997, från Kommunförbundets finanssektion.
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Ylva Winberg eller Louise Fernstedt, sektionen för skola och barnomsorg,
tfn 08-772 41 00
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