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§ 24  Motion - Inför barnomsorgspeng - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Angelica Lundberg kommit in med en motion om 
att införa barnomsorgspeng. 

Enligt FN's barnkonvention ska "barnets bästa komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barn" och "föräldern ska ha huvudansvaret för barnets uppfostran 
och utveckling". Ett flertal studier har visat att det inte är förenligt med alla barns 
bästa att börja i förskola vid 1 - 1,5-års ålder. Barn är olika och därför måste det 
finnas alternativ. Föräldrarna känner bäst vad just deras barn behöver och måste 
därför få makt över hur det offentliga stödet ska användas. 
 
2008 gav den dåvarande Regeringen en möjlighet for kommunerna att införa ett 
skattefritt vårdnadsbidrag med syftet att skapa ökad valfrihet för föräldrar som 
önskade mer tid med sina små barn. Bidraget var på högst 3000 kr per månad. När 
regeringen Löfven tillträdde hösten 2014 togs den här omtyckta valmöjligheten 
bort. Det är Sverigedemokraternas mening att en ny modell för stödet ska införas i 
vår kommun så att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med 
sina små barn, att istället få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. 
För att alla, oavsett ekonomisk situation, ska ha möjligheten att vara hemma med 
sina små barn krävs dock att beloppet är högre än tidigare. Barnomsorgspengen 
föreslås gälla barn 1-3 år och uppgå till minst 6 000 kronor per barn och månad. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på; 
att barnomsorgspeng införs i kommunen i enlighet med motionens intentioner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2019 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 februari 2020 § 29 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2020 § 17  
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 13 januari 2020 § 7 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 7 januari 2019 
Lagtext från Regeringskansliet; Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 
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§ 24 fortsättning 
 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 november 
2019, § 68 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 8 april 2019, § 42 
Protokoll från kommunfullmäktige den 26 februari 2019, § 26 
Motion – Inför barnomsorgspeng 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att 
införa barnomsorgspeng då Mullsjö kommun i dagsläget inte har möjlighet att 
införa denna utifrån gällande lagar och regelverk. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Henrik Jansson (M) med instämmande från Lars Eriksson (KD) och Joseph Tornell 
(KD) föreslår att protokollsanteckningen från kommunstyrelsens protokoll ska 
finnas med även här. 
De anser att det inte borde vara staten som ska besluta om denna typ av ärende 
utan att det är kommunen själv som ska besluta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen om att införa barnomsorgspeng då Mullsjö kommun i dagsläget 
inte har möjlighet att införa denna utifrån gällande lagar och regelverk. 

Protokollsanteckning 
Henrik Jansson (M) med instämmande från Lars Eriksson (KD) och Joseph Tornell 
(KD anser att det inte borde vara staten som ska besluta om denna typ av ärende 
utan att det är kommunen själv som ska besluta. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 


	§ 24  Motion - Inför barnomsorgspeng - svar

