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Nr 112. Motion av Jeannette Escanilla
(V) om att avskaffa vårdnadsbidraget i
Uppsala kommun
(KSN-2011-0096)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till
förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 10 augusti 2011
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg,
Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllan
der, (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha
menius (båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba
Busch (KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson,
Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Milischia Rezai (S),
Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).
Ärendet
I en motion väckt av Jeanette Escanilla (V) den
31 januari 2011, föreslås kommunfullmäktige
besluta att avskaffa vårdnadsbidraget i Upp
sala kommun, bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn- och ung
domsnämnden (BUN).
BUN konstaterar att vårdnadsbidraget införts
för att ge föräldrar möjlighet att välja fler alter
nativ till förskolan. Det är en billig omsorgs

form som förmodligen håller ned kostnaden
för barnsomsorg och dessutom motiverar för
äldrar till att finna egna lösningar för barnom
sorg på s.k. obekväm arbetstid. Nämnden anser
att det är viktigt att skapa olika barnomsorgs
lösningar. Under 2010 erhöll vårdnadshavare
till i genomsnitt 270 barn vårdnadsbidrag till
en kostnad av 10 mnkr. För innevarande år har
kommunfullmäktige anslagit 9,5 mnkr. Under
årets tre första månader har färre barn genererat
vårdnadsbidrag än under motsvarande period
2010 vilket gör att nämnden drar slutsatsen att
den budgeterade summan för vårdnadsbidrag
kommer att räcka.
Se bilaga 2, utsändes separat.
Föredragning
Kommunstyrelsen konstaterar i enlighet med
BUN att vårdnadsbidraget införts för att ge
föräldrar fler alternativ och möjlighet att själv
ta ställning till barnets omvårdnad. Vårdnads
bidraget utgår med 3 000 kr per månad, en plats
i förskolan för de yngsta barnen kostar 10 000
kr per månad.
Då BUN uppgivit att vårdnadshavare till i
genomsnitt 270 barn erhöll vårdnadsbidrag till
en kostnad av 10 mkr 2010 och att de tre första
månaderna 2011 färre barn genererat vårdnads
bidrag än under motsvarande period 2010 drar
kommunstyrelsen samma slutsats som BUN
att kommunbidraget för 2011 ska räcka.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ej aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.
Bilaga 1
En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna
är hur kvinnor och män skall förmås fördela
ansvar för hem och barn lika. Vänsterpartiet
har flera förslag hur vi kan fortsätta den ut
veckling som idag går alltför långsamt. Vård
nadsbidraget som den borgerliga majoriteten
har infört menar vi är kontraproduktivt för att
uppnå högre jämställdhet.
Intresset för att söka vårdnadsbidraget ökar
inte hos Uppsalas barnfamiljer. Endast 227
barn i Uppsala kommun omfattas idag av bi
draget och målet var att 1 000 barn skulle göra
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det. Det är svårt att motivera den arbetsinsats i
administration med ett så lågt intresse. En del
av dem som använder vårdnadsbidraget har
dessutom tvingats till det på grund av för långa
köer till barnomsorgen.
Det finns i dag cirka 1 200 barn mellan ett
och tre år i Uppsala kommun som inte är in
skrivna i någon förskoleverksamhet. Man har
räknat med att en merpart av dessa föräldrar
skulle tacka ja till 3 000 kronor i månaden.
Allianspartierna kallar det skattefinansierade
vårdnadsbidraget för ”valfrihet” för barnfamil
jerna att ordna sin barnomsorg och menar att
det är en billig valfrihet jämfört med att satsa
på att bygga ut barnomsorgen. Vårdnadsbidra
get som är 3 000 kronor i månaden, går inte att
leva på, så i praktiken förutsätts att den som
stannar hemma blir försörjd av någon annan.
Det är alltså endast familjer med två föräldrar
som ens kan överväga att utnyttja bidraget.
Erfarenheten visar också att det är kvinnor
som stannat hemma med sina barn, och därmed
blir beroende av män för sin försörjning. Kon
sekvenserna kommer att bli att många kvinnor
riskerar att hamna i utanförskap och diskrimi
neringen av kvinnor i arbetslivet kommer att
öka, när arbetsgivarna tvingas kalkylera med
flera års frånvaro med vårdnadsbidrag när de
ska fatta beslut om anställning, fortbildning
osv. Barnen går även miste om en välfung
erande pedagogisk och social utveckling som
förskolan kan ge.
Det är konstaterat att vårdnadsbidraget inte
är ett populärt alternativ för föräldrarna i Upp
sala kommun. Även Kristdemokraternas par
tiledare Göran Hägglund som ansett att hans
parti ska sluta driva frågan om vårdnadsbidra
get och diskutera om det är rätt metod tycks
ha insett det. I Uppsala kommun har också
Centerpartiets och Folkpartiets kommunalråd
uttalat sig i media om att förslaget att avskaffa
vårdnadsbidraget är ganska bra och rekom
menderat förskolan istället för bidrag.
För oss i Vänsterpartiet är det centralt att
använda samhällets resurser för att öka jäm
ställdheten och den gemensamma välfärden.
Därför är vi självklart emot en reform som så
uppenbart motverkar båda dessa mål.
Förskolan är den verksamhet som fortfaran
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de är mest populär bland föräldrar i Uppsala
kommun. Vänsterpartiet menar att förskolan är
en rättighet och en möjlighet för alla barn att få
en pedagogisk verksamhet av högsta möjliga
kvalitet. Det finns även forskning som pekar på
värdet av förskola för goda skolresultat senare
i livet.
Jag yrkar mot ovanstående bakgrund att
kommunfullmäktige beslutar
att avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala
kommun.

