Reservation till kommunfullmäktige 11 september 2008
Ärende 8 Vårdnadsbidrag
Miljöpartiet ifrågasätter vårdnadsbidraget av flera skäl; Systemet är utestängande
eftersom en stor del av befolkningen inte kan nyttja bidraget. Vårdnadsbidraget får
strukturella följder och undergräver jämställdhet med ekonomiska konsekvenser in i
arbetslivet och ända ut till pensionsutbetalningarna. Konsekvenserna är också att män i
mindre grad tar ansvar för barn och hem, eftersom det de facto är få män som nyttjar
bidraget och istället arbetar mer för att få ekonomin att gå ihop. I förlängningen leder
det till att pappa/barn i mindre grad barn knyter an till varandra.
Miljöpartiet tror på ett samhälle där alla föräldrar tar större aktiv del i barnens vardag,
ett jämställt samhälle som vare sig diskriminerar kvinnor eller män. Vi tror på en
barnomsorg som täcker behovet av efterfrågan, ökad kvalitet med mindre barngrupper,
alternativ som familjedaghem och olika pedagogiska inriktningar. Vi ser framför oss en
utbyggd föräldraförsäkring med fler individuella dagar.
Miljöpartiet instämmer i fackföreningarna Kommunals, Lärarförbundets och SKTF:s
synpunkter om förskolans pedagogiska betydelse för barns lärande och utveckling, särskilt vid
språkutvecklingen. Vi instämmer också i synpunkterna att valfriheten av att nyttja
vårdnadsbidraget är begränsad till ett fåtal, samt att jämställdheten i samhället missgynnas av
reformer som vårdnadsbidraget.
Legaliteten med två parallella system har inte klargjorts av den borgerliga majoriteten
på ett tillfredsställande sätt. Vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kr per barn och
månad för heltid och 1500 kr för halvtid. Tyresös eget förtäckta vårdnadsbidrag,
”dagbarnvårdare för eget barn” (med bidraget 4 326 kr) kommer att avskaffas 1 januari
2009. Ansökan ska dock kunna ske till och med 31 oktober 2008, vilket innebär att
Tyresö kommer att ha två olika system med två olika bidragsnivåer i upp till tre år.
Osäkerheten kring likställighetsprincipen och regeringsrättens beslut om Nacka
kommuns olagliga vårdnadsbidrag bör fortfarande förtydligas.
Annan kritik är ofullständiga ekonomiska kalkyler i ärendeberedningen, där uppgifter saknas
bl.a. om hur kommunens skatteintäkter påverkas, även utlåtande om vilka effekter
vårdnadsbidraget har på integration och jämställdhet.
− Vi yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag
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