i Tyresö
Ersättaryttrande till Barn- och utbildningsnämnden 21 mars 2007
§ 19-22 samt § 26 Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn
I dagsläget finns inget lagligt stöd för kommunal vårdnadsersättning, det visar två
domar från Kammarrätten i Stockholm. Kommunerna Nacka och Sollentuna har liksom
Tyresö kommun beslutat att införa kommunal vårdnadsersättning, genom regler om
förskoleverksamhet med endast egna barn i familjedaghem. Kommunerna betalar
ekonomisk ersättning till föräldrarna för verksamheten. Nacka och Sollentuna
kommuners beslut har överklagats till Länsrätten som upphävt besluten. Nacka och
Sollentuna överklagade länsrättens domar till Kammarrätten i Stockholm, vilken gjorde
samma bedömning - att det saknas lagligt stöd för att införa en sådan
vårdnadsersättning. Kammarrätten avslog därmed kommunernas överklaganden.
Titeln dagbarnvårdare används i regel synonymt med dagmamma - en person som tar
emot barn i hemmet. Varför den borgerliga majoriteten i Tyresö trixar med orden har
sannolikt med lagstiftningen att göra.
På regeringens hemsida står följande;
”I familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn i sitt hem. Verksamhetens
uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran, omsorg och
omvårdnad. Familjedaghemmet ska utgå från varje barns behov, vara rolig och
stimulerande samt ge goda möjligheter till lärande.” 1
Vanligtvis krävs viss utbildning eller erfarenhet för att kunna verka som
dagbarnvårdare, både när det gäller kommunal eller enskild verksamhet. Det förtäckta
vårdnadsbidraget kräver i princip inte några kvalifikationer, trots att beslutet betyder att
den som väljer att vara hemma med sina egna barn också kan ta emot andras barn och få
ersättning av kommunen för allihop.
Istället för att kringgå lagstiftning och trixa med ord tror jag mer på åtgärder som dessa;
− Barnomsorg som täcker behovet av efterfrågan
− Ökad kvalitet med bl a mindre barngrupper i förskolan
− Alternativ med olika pedagogiska inriktningar
− Alternativ som familjedaghem
− Utbyggd föräldraförsäkring, med fler individuella dagar
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