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Motion om kommunalt vårdnadsbidrag – en rättvisefråga
Ärendebeskrivning
Anette Asplund, för kristdemokraterna anför följande i motion 2011‐04‐06.
Att föräldrarna fritt skall kunna välja hur de vill ordna omsorgen för sina barn
är en av samhällets viktigaste rättvisefrågor. Det är därför ytterst angeläget att
det skapas goda förutsättningar för alternativa lösningar. Lösningar där
föräldrarna själva får välja den lösning som de anser passar bäst. Därför
föreslår vi ett kommunalt vårdnadsbidrag.
De som allvarligt missgynnas av den nuvarande familjepolitiken och
konstruktionen med maxtaxa, är de föräldrar som väljer att själva ansvara för
barnomsorgen under de första levnadsåren för barnen. De omfattas inte av
några bidrag. Ändå måste alla familjer skattevägen vara med och betala den
kommunala barnomsorgen, även de som inte nyttjar den.
De som idag använder kommunal barnomsorg får i realiteten en kraftig
skattesubvention. Det är rimligt och rättvist att även familjer som väljer egna
lösningar skall få del av kommun‐ och statsbidrag. Maxtaxans införande
innebar att den som tjänade mest också fick störst ekonomisk vinst av
maxtaxereformen. Inriktningen bör vara att samhällets generella insatser för
barnomsorg ska fördelas lika på alla barn.
Ensamstående föräldrars situation bör uppmärksammas. Många arbetar på
kvällar och helger och har svårt att anpassa sig till den barnomsorg som
kommunen erbjuder. Ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle underlätta
barnomsorgen för ensamstående föräldrar.
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Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
att

införa kommunalt vårdnadsbidrag i Luleå Kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med utgångspunkt i följande ställningstaganden:


Förskolan kommer att erhålla mindre resurser om bidraget införs i
kommunen och planeringsförutsättningarna kan bli väldigt ryckiga
eftersom det är svårt att förutspå i vilken omfattning föräldrar kommer att
välja vårdnadsbidrag istället för kommunal barnomsorg.



Kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social
snedrekrytering ökar. Hög kvalitet i förskolan kan inte kombineras med
mindre resurser än vad förskolan erhåller idag. Resultatet blir en klar
ambitionssänkning och nedmontering av alla barns rätt till förskola.
Norge och Finland och att deras motsvarigheter till vårdnadsbidrag har
bidragit till att familjer med utländsk bakgrund, låginkomstfamiljer och
familjer där föräldrarna har kort utbildning är överrepresenterade bland
dem som använder bidraget. Bidraget har även haft mer långsiktig
påverkan på kvinnors sysselsättning, vilka arbetar i mindre utsträckning
sedan bidraget infördes.
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Förslaget om vårdnadsbidrag strider mot de jämställdhetspolitiska
målen. Ett vårdnadsbidrag leder till ökade skillnader mellan kvinnors
och mäns villkor, både i hemmet och i arbetslivet. Forskning och
erfarenheter från andra länder visar att vårdnadsbidrag leder till ökade
skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsarbete och fördelningen av
det obetalda hem‐ och omsorgsarbetet. Det gäller till exempel i Norge och
Finland, där nästan alla bidragstagare varit kvinnor, de flesta med låg
utbildning och svag förankring på arbetsmarknaden. Dessa kvinnor
förlorar dessutom pensionspoäng för framtiden.



Barn med annat modersmål än svenska kan komma att drabbas. Många
av deras mödrar har aldrig arbetat i Sverige och står mycket långt ifrån
arbetsmarknaden. Ett vårdnadsbidrag kan bli ett sätt att få inkomster
genom att själva ta hand om barnen istället för att nyttja plats i förskolan.
Barnens språkutveckling gynnas av vistelse i förskolan.

Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Annika Sundström
(V) med instämmande av Johan Landström (FP) och Sari Hedlund (M) att
första punkten samt de tre första meningarna i andra punkten stryks.
Samuel Ek (KD) yrkar bifall till motionen i enlighet med vision 2050 där
kommunen ska vara attraktiv för dagens moderna föräldrar som efterfrågar
valfrihet och möjlighet att påverka sina barns barnomsorg och även delta mer
i deras uppväxt.
Annika Sundström (V), Samuel Ek (KD) och Ingrid Elisabeth Wikström (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Yrkanden
Nina Berggård (V) och Omar Jakobsson (S) yrkar avslag till på motionen.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå motionen i enlighet med barn‐ och utbildningsnämndens yttrande.
_____

Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar bifall till motionen i enlighet med vision 2050 där
kommunen ska vara attraktiv för dagens moderna föräldrar som efterfrågar
valfrihet och möjlighet att påverka sina barns barnomsorg och även delta mer
i deras uppväxt.
Thomas Olofsson (FP), Annika Eriksson (MP) och Nina Berggård (V) yrkar
avslag på motionen med hänvisning till att första punkten samt de tre första
meningarna i andra punkten i barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
stryks.
Ingrid Norberg (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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