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Ingmarie Torstensson (v) svarar:

Enfaldigt med vårdnadsbidraget och grymt orättvist
Birgit Hansson (kd), vi 

är överens om att det 
finns olika sidor.

Ja, jag inte bara tror utan 
det ÄR så att kvinnor har 

sämre löneläge eller förnekar 
du det? Och där tror jag inte 
att det blir bättre om man är 
hemma med barn. Vi är helt 
ense om att man måste för-

söka ändra på tankesättet i 
samhället så att båda föräld-
rarna är delaktiga i föräldra-
uppgiften. Det finns såklart 
olika sidor. Det jag väljer att 
skriva är min sida.

Jag vet inte om det är vi 
i Vänsterpartiet eller sam-
hället som står och stam-
par på samma ställe som för 
40 års sedan. En sak är säker 
du förlorar pensionspoäng så 
Du kvinna som är hemma, 
glöm inte att be din man om 
att föra över pensionspoäng 
till dig om det finns möjlig-
het till det. 

Trots att kvinnor på allvar 
kommit ut på arbetsmark-
naden och männen börjar 
ta ansvar för barn och hem, 
utför kvinnor fortfarande 
den stora merparten av om-
sorgen om barn och hem. 
Det är en huvudorsak till 
kvinnors underordnade ställ-
ning i samhället. Kvinnors 
huvudansvar för barnen gör 
också att de värderas lägre 
på arbetsmarknaden och 
får lägre löner. Denna eko-
nomiskt underlägsna posi-
tion gör kvinnor beroende 
av män och ger män kontroll 
över kvinnors liv. Ett vård-
nadsbidrag förstärker denna 
orättvisa ännu mer. När man 
kunde ha satsat på bättre 
förskolor använder regering-
en istället våra skattepengar 
till att subventionera hem-
mafrun. Det går inte att göra 
om befintlig situation, hur 
det ser ut just nu. 

Vårdnadsbidraget är 
ingen valmöjlighet utifrån 

min horisont sett som vanlig 
inkomsttagare.

Den valfrihet som det sägs 
man har är inte för alla och 
den är orättvis. Ensamståen-
de, låginkomsttagare handi-
kappade med flera är grup-
per som inte har mycket till 
valmöjlighet. Skall det kallas 
valmöjlighet så skall den vara 
till för alla, eller? För mig 
är inte det ett falskt medve-
tande.

Vi har olika syn och lever 
i olika världar, Marx teorier 
håller än (svar till en kristde-
mokrat).

Ja, Rose-Marie Fihn jag 
tycker att det är ett dåligt 
förslag med vårdnadsbidra-
get så som det är utformat. 
Det är bra att du beskriver 
hur man kan göra, att det 
går att trixa sig till bidraget 
genom att pussla ihop med 
annan som passar barnet så 
att du kan jobba. Då får du 
ett bidrag på 3000 om du 
inte använder barnomsorg. 
Trots det blir det inte 3 000 
kronor billigare för kommu-
nen, det går inte att räkna 
hem det på det sättet. Om 
det är två barn på en avdel-
ning som inte nyttjar barn-
omsorg finns alla fasta kost-
nader kvar och då blir det 
ingen minskad kostnad.

Jag inser inte det fina i 
alla valmöjlighet som ni i Al-
liansen säger att ni ger till 
alla i olika frågor med er po-
litik, den är till för friska och 
starka som har viljan att välja 
- alla har inte den. Det lönar 
sig att vara rik och är dyrt 
att vara fattig är min bedöm-

ning. Endast en liten grupp 
kan använda sig av dessa val, 
det kallar jag ENFALD.

Du vill veta vad som är 
Vänsterpartiets förslag? Det 
är en individualiserad föräld-
raförsäkring. Det förslaget 
har jag en personlig tanke 
kring, för att det skall funka 
bör det bli en utökad föräld-
raförsäkring där den delas 
lika mellan båda föräldrarna. 
Reglerna för uttag av dagar 
bör ändras, så att ni den 
första tiden skall kunna ta ut 

dagar gemensamt. Genom 
utökad föräldraförsäkring 
ges du möjlighet att varva 
föräldradagar med jobb och 
kan välja att vara hemma 
en längre tid under barnets 
första levnadsår.

Ingmarie Torstensson,
    Gruppledare vänsterpartiet i Ale

Faksimil ur Alekuriren nr 34, 2007

Den 4 september pre-
senterade regering-
en, under ledning av 

socialminister Göran Hägg-
lund, regeringens förslag att 
kommunalt vårdnadsbidrag 
kan införas från och med 
den 1 juli 2008.

Föräldrauppror har pågått 
under många år runt om i 
landet för rätten för föräld-
rar att få ersättning  för vård 
av egna barn. Föräldraupp-
roren har samlat in mer än 
50 000 namnunderskrifter 
för detta. 

En SIFO-undersökning 
från april 2006 visar att 64 
procent av svenska folket 
tycker att barnomsorgsstö-

det bör fördelas rättvist till 
alla barn och att ersättning 
för vård av 
egna barn 
bör utgå till 
föräldrar 
med barn 
under 4 år.

Reger-
ingens 
besked i 
samband 
med bud-
getpropositionen är att lan-
dets kommuner från och 
med den 1 juli 2008 får rätt 
att införa kommunalt vård-
nadsbidrag för föräldrar med 
barn mellan 1 och 3 år.

Vårdnadsbidraget ska 
kunna nyttjas på hel- eller 

deltid och 
får uppgå 
till max 3 
000 kronor 
per barn 
och månad. 
Delar av 
vårdnadsbi-
draget ska 
kunna tas 
ut och trap-
pas av mot 

graden av nyttjande av of-
fentligt finansierad barnom-
sorg.

Vi Kristdemokrater är 
övertygade om att det också 
i vår kommun finns en för-

väntan på vårdnadsbidra-
get och att detta införs i vår 
kommun.

Vi föreslår kommunfull-
mäktige besluta att införa 
kommunalt vårdnadsbidrag 
i enlighet med regeringens 
förslag att gälla från och med 
den 1 juli 2008.

Sune Rydén
Kjell Klerfors

Margareta Axelsson
För Kristdemokraterna

Motion till kommunfullmäktige i Ale

Inför kommunalt vårdnadsbidrag

TA KONTROLL ÖVER
HÅRET

Transplantation med mikro- och minigrafer
med en helt ny metod som ger dig upp 
till 17.000 nya hårstrån, vid samma
behandlingstillfälle.

Ring idag för gratis info och konsultation

046-13 83 60 el. 046-13 08 55

EKEROT & SILWER 
Leg. läk. Medlem i Sv. Läkarförbundet

Skiffervägen 19A, 224 78 Lund

BERGS KOMMUN
söker

KOMMUNCHEF
Bergs kommun är en spännande kommun i södra Jämtland med knappt 8.000
invånare. Som arbetsgivare har vi cirka 850 anställda som arbetar med att få
kommuninvånarna nöjda samt dessutom att få fler att flytta hit. Näringslivet 
i kommunen är för närvarande inne i en expansiv fas där fjällturismen står för
en stor del av ökningen. Denna ökning tillsammans med faktorer som bo-
endemiljö och trygghet har inneburit att befolkningsutvecklingen 
i kommunen under året varit positiv. Se vidare www.berg.se

Arbetsuppgifter: Som kommunchef har Du det övergripande ansvar för att
de förtroendevaldas beslut blir genomförda. Du ska vara med att profilera
kommunen där näringslivs- och utvecklingsfrågor, ekonomi samt en god 
personalpolitik har hög prioritet. Du ska tillsammans med Dina medarbetare
leda arbetet fram till de uppsatta målen.

Kvalifikationer: Dina ledaregenskaper spelar en mycket viktig roll, Du ska
därför vara en god lyssnare, vara tydlig i Din kommunikation, kunna ta till-
vara Dina medarbetares kompetens och inte minst skapa motivation bland
Dina medarbetare. Du ska ha akademisk bakgrund, ha kunskap och förståelse
för den politiska processen.
Dessutom bör Du ha erfarenhet från ledande befattning i en politiskt styrd
organisation samt erfarenhet både som ledare med personalansvar och goda
kunskaper inom juridik och ekonomi.
Har Du dessutom erfarenheter som VD, affärsområdeschef eller motsvarande
befattning med tydligt resultatansvar är det meriterande.

Som person är Du effektiv, drivande, relationsskapande och når uppsatta mål
genom Din förmåga att stimulera och motivera Dina medarbetare. 
Du kännetecknas också av Din förmåga att både stödja och ställa krav

Upplysningar: Lämnas av Lena Olsson, Dan-Olov Westberg  samt Karin
Paulsson, kommunstyrelsens presidium, Bo Lindström, organisationschef
samt Anne Lundstedt, personalsekreterare, samtliga tfn 0687-161 00.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0687-161 00.

Anställningsform tillsvidare, tillträde snarast efter överenskommelse.

Ansökan: Skickas till BERGS KOMMUN, Box 73, 840 40 Svenstavik 
eller via e-post: bergs.kommun@berg.se

Ansökan ska vara inkommen senast den 25 oktober 2007.

www.berg.se

Nyfiken på waldorf?
Vi bjuder på fika, berättar om vår 
pedagogik och visar vår fina skola!
Onsdag 10 oktober kl 19.00

Vi är en liten skola med närhet till naturen
En waldorfskola med ekologisk grundsyn
En skola där varje elev blir sedd – varje
dag
Där konstnärligt och praktiskt arbete 
värderas lika högt som teoretiskt
Vi har hela grundskolan - från förskole-
klass till 9:an
Inga skolavgifter och en av Skolverket
godkänd läroplan
Eget kök som serverar hemlagad, god mat
Vi har funnits i 19 år

Fredkullaskolan 
Tvetgatan 9
442 33 Kungälv
Tel: 0303 636 70
www.fredkullaskolan.se

>>Föräldrauppror har 
pågått under många år runt 
om i landet för rätten för 
föräldrar att få ersättning  
för vård av egna barn. För-
äldraupproren har samlat 

in mer än 50 000 namnun-
derskrifter för detta.<<

Trafiklärare
Roligt, spännande och utvecklande!

På endast 3 terminer, delvis på distans, har du ett yrke som 
ger dig utmärkta möjligheter till jobb! Tannbergsskolan i
Lycksele ordnar din utbildning i trivsam miljö med bra 
kommunikationer och billigt boende!

Kursstart 2008-01-07. Sista ansökningsdag 2007-10-30

Mer info på www.tannberg.lycksele.se/trl
Telefon 0950-169 34, 070-670 26 35 
Mail tannbergs.skolan@str.se

Välkommen!


