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 Kommunstyrelsen 
 

Motion från Jeannette Escanilla (V) om att avskaffa vårdnadsbidraget i 
Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
 
Ärendet 
I en motion väckt av Jeanette Escanilla (V) den 31 januari 2011, föreslås kommunfullmäktige 
besluta att avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala kommu.. bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden (BUN). 
 
BUN konstaterar att vårdnadsbidraget införts för att ge föräldrar möjlighet att välja fler 
alternativ till förskolan. Det är en billig omsorgsform som förmodligen håller ned kostnaden 
för barnsomsorg och dessutom motiverar föräldrar till att finna egna lösningar för barnomsorg 
på s.k. obekväm arbetstid. Nämnden anser att det är viktigt att skapa olika 
barnomsorgslösningar. Under 2010 erhöll vårdnadshavare till i genomsnitt 270 barn 
vårdnadsbidrag till en kostnad av 10 mnkr. För innevarande år har kommunfullmäktige 
anslagit 9,5 mnkr. Under årets tre första månader har färre barn genererat vårdnadsbidrag än 
under motsvarande period 2010 vilket gör att nämnden drar slutsatsen att den budgeterade 
summan för vårdnadsbidrag kommer att räcka.  
 
Reservation till BUN:s remissvar har avgivits av (S),(MP) och (V)-ledamöterna. Se bilaga 2. 
 
Föredragning 
 Kommunstyrelsen konstaterar i enlighet med BUN att vårdnadsbidraget införts för att ge 
föräldrar fler alternativ och möjlighet att själv ta ställning till barnets omvårdnad. 



2 (2) 

Vårdnadsbidraget utgår med 3 000 kr per månad, en plats i förskolan för de yngsta barnen 
kostar 10 000 kr per månad.  
 
Då BUN uppgivit att vårdnadshavare till i genomsnitt 270 barn erhöll vårdnadsbidrag till en 
kostnad av 10 mkr 2010 och att de tre första månaderna 2011 färre barn genererat 
vårdnadsbidrag än under motsvarande period 2010 drar kommunstyrelsen samma slutsats som 
BUN att  kommunbidraget för 2011 ska räcka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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