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Regeringens proposition l994/95:61. Vårdnadsbidraget. 
Garantidagarna. Enskild barnomsorg. 
Tisdagen den 1 november framlade regeringen rubricerade proposition. 

Regeringens förslag innebär i korthet följande. 

Vårdnadsbidraget. 

 Lagen om vårdnadsbidrag upphävs och vissa följdändringar görs i ett antal 
andra lagar som ändrades i samband med att vårdnadsbidraget infördes. 
Lagen gäller dock fortfarande i fråga om ärenden om vårdnadsbidrag som 
kommit in till försäkringskassan före den 1 januari l995 och som avser tid 
före nämnda datum. Det innebär bl a att uppgiftsskyldighet fortfarande ska 
gälla i fråga om barnomsorgsplats som avser tid före den 1 januari l995. 
Detsamma gäller i fråga om framställning av socialnämnd om utbetalning av 
vårdnadsbidrag.  

Garantidagarna. 

De 90 s k garantidagarna återinförs. Rätt till ledighet för vård av barn föreslås 
gälla under ett och ett halvt år från barnets födelse. 

Enskild barnomsorg. 

Kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskilda förskolor, enskilda 
fritidshem och enskild integrerad skolbarnsomsorg upphävs. Kommunerna 
kan istället efter egen bedömning lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg. Beloppet bör då inte oskäligt avvika från kommunens 
kostnader per barn i motsvarande verksamhet. 

18§ Socialtjänstlagen föreslås få följande lydelse" Kommunen kan lämna 
bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg, om 
verksamheten uppfyller de krav som anges i 13 b § och avgifterna inte är 
oskäligt höga. Sådant bidrag bör lämnas med ett belopp per barn som inte 
oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande 
verksamhet" 
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Av övergångsbestämmelserna framgår att enskilda huvudmän som enligt de 
nuvarande reglerna sökt bidrag före den 1 september l994 i avsikt att starta 
verksamhet den 1 januari l995 och för vilka kommunen, enligt de nu 
föreslagna reglerna, beslutar att inget bidrag ska utgå, har rätt till ersättning 
av kommunen för nödvändiga avvecklingskostnader, exempelvis för ingånget 
hyreskontrakt med viss uppsägningstid. 

Interkommunal ersättning. 

 Ett barns hemkommun är inte längre skyldig att ersätta en annan kommun 
dess kostnader för barnomsorg, enskild eller kommunal, som ges barnet 
inom den andra kommunen. Kommunerna kan i stället fritt komma överens 
om sådana ersättningar från den ena kommunen till den andra i de fall man 
anser det berättigat eller lämpligt.  

Den kommunala tillståndsprövningen. 

 Lagstiftningen om den kommunala tillståndsprövningen återställs till 
tidigare lydelse. Paragraf 2 a tas således bort. Det innebär att samma regler 
kommer att gälla för kommunen som för länsstyrelsen vid tillståndspröv-
ningen enligt socialtjänslagen. 

Ikraftträdande.  

Förändringarna  föreslås träda ikraft den 1 januari l995. 

Propositionen förväntas behandlas av riksdagen i mitten av december. Vi 
återkommer med utförligare information så snart beslut föreligger. 

Ytterligare upplysningar 

Propositionen i sin helhet kan beställas via riksdagen, tel 08 - 786 40 00. 

Frågor med anledning av detta cirkulär eller kring frågan i övrigt besvaras av 
Kjell-Åke Eriksson, Ylva Winberg eller Louise Fernstedt, sektionen för skola 
och barnomsorg, tel 08 - 772 41 00  
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