Tyresö den 25 februari 2007

ERSÄTTARYTTRANDE
vid Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari 2007
§6 - 8, Tillstånd som enskild dagbarnvårdare – enbart eget barn
Den borgerliga majoriteten har bestämt sig för att införa vårdnadsbidrag i Tyresö kommun.
Vänsterpartiet anser att detta är helt väg att gå för att ge barnomsorg. Det finns framförallt tre
negativa aspekter på vårdnadsbidraget och utifrån dessa kommer vi därför att avslå varje
förslag till beslut om vårdnadsbidrag till förälder.
1. Inte tillåtet
Även om högern anser det viktigt att ge extra pengar till någon som är hemma med sitt eget
barn, så verkar det inte vara tillåtet enligt lag. Skattemyndigheten har beslutat att en förälder
som är hemma med egna barn och får pengar för kommunen för det, inte kan se inkomsten
som inkomst i lagens mening. Det är alltså inte en lön utan ett bidrag och ska därför inte
beskattas. Om det är ett bidrag har kommunen inte rätt enligt kommunallagen att bara gynna
vissa föräldrar utan då måste alla kommunmedborgare som är hemma med barn få ett
liknande bidrag. Det är märkligt att den borgerliga majoriteten så ofta idkar civil olydnad och
gång på gång försöker undgå lagstiftningen och dess andemening.
2. Ökar könsskillnaderna
Kvinnor och män lever inte under jämlika villkor. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet, får
sämre löner och arbetsvillkor i övrigt. Kvinnor hänvisas oftare än män till deltidsjobb och
otrygga anställningsvillkor. Dessutom får kvinnor ta betydligt större ansvar än män för det
obetalda arbetet med hem och barn.
Viktiga åtgärder för att komma till rätta med dessa samhällsproblem är att se till så att
förskola och övrig barnomsorg utvecklas. Ett av de största bidragen till ökad jämställdhet i
Sverige är utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. Det är även viktigt att
föräldraförsäkringen individualiseras så att pappor kan ta ett större ansvar för sina barns
uppväxt. En individualisering medför säkert även att pappor tar ett större ansvar då barnen är
sjuka. Föräldraförsäkringen bör även utökas till att omfatta fler antal månader som föräldrarna
kan vara hemma med sina barn.
Beslutet att medge att familjedaghem kan bedrivas med endast egna barn i verksamheten är
just den kvinnofälla som beskrivits i debatter om kommunalt vårdnadsbidrag. Ersättningen är
även i denna variant så låg att den kräver att en annan person i hushållet (läs mannen) står för
den huvudsakliga försörjningen. På så sätt förstärks kvinnors underordning både i
familjerelationen och i samhället i övrigt. Man visar med beslutet att man inte på allvar tänker

utmana det faktum att kvinnor har lägre löner, otryggare situation på arbetsmarknaden, ofta
får nöja sig med deltidsarbete och får sämre pensioner.
3. Inte en del av den generella välfärden
Den generella välfärden bygger på att alla betalar skatt till gemensamma verksamheter. De
som vill utnyttjar de kommunala verksamheterna utifrån de behov man har. Behöver man
förskoleplats, låna en bok på biblioteket eller färdas med bil på vägar så har alla möjlighet till
det. Men om man inte använder sig av förskola, bibliotek eller gator får man inte mindre skatt
eller någon form av skattereduktion. Verksamheterna ska ses som en del av den generella
välfärden, d.v.s. riktar sig till alla och finansieras av alla, även om inte alla utnyttjar tjänsten.
Ett införande av vårdnadsbidrag riktar sig bara till ett ytterst fåtal och kan inte ses som en del
av den generella välfärden. Om man vill möjliggöra att föräldrar är hemma med sina barn en
längre tid än idag (vilket jag tycker vore mycket bra), är det en utbyggd föräldraförsäkring
som är rätt väg att gå. Den riktar sig till alla oberoende vilken inkomst man har. Både den som
tjänar 12 000 kr/månad och den som har 26 000 kr/månad får 80% av sin inkomst i ersättning.
På nationell nivå har dock de borgerliga partierna röstat emot att föräldraförsäkringen skulle
utökas med en månad. Istället för dem fram förslag på ett vårdnadsbidrag, som har så låg
ersättning att det endast är de som har en rik partner (läs man) som har råd att vara hemma.
Samma grundmönster går igen för den borgerliga majoriteten i Tyresö. För vem kan klara sig
på en inkomst under 4 000 kr/månad? Inte är det den ensamstående mamman i alla fall!
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