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Den 1 juli 2008 kan 
det kommuna-
la vårdnadsbidraget 

införas. Reformen genom-
förs för att ge dig större val-
frihet - möjligheten att välja 
vad som passar dig och dina 
barn bäst (men inte i Ale). 

Med vårdnadsbidraget 
kan du som förälder till-
bringa mer tid med dina 
barn. Det kan ingen vän-
sterpartist avgöra bättre än 
föräldrarna, vad som är bar-
nets bästa.

Det blir även möjligt att 
ha barnen deltid på för-
skola och samtidigt få del 
av vårdnadsbidrag om du 
så önskar. Samtidigt som 
vårdnadsbidraget införs en 
jämställdhetsbonus för att 
öka din familjs ekonomis-
ka möjlighet att fördela för-
äldraledigheten mer jämlikt 
(det borde väl vara positivt 
för vänstern).

Med hjälp av vårdnadsbi-
draget kan föräldrar lätta-
re välja om de till exempel 
vill förlänga föräldraledig-
heten eller gå ner i arbets-
tid. Det är föräldrarna och 
inga andra som vet vad som 
är bäst för dem och deras 
barn. Vårdnadsbidraget är 
en sann rättvise- och valfri-

hetsreform, som ger ett vik-
tigt stöd till de familjer som 
väljer att själva ta hand om 
sina barn.

Varför är vänstern så 
rädd för så lite? Varför är 
3000 kr i 
vårdnads-
bidrag 
så pro-
voceran-
de? Den 
som inte 
vill utnytt-
ja vård-
nadsbidra-
get slip-
per. Trots 
det är tanken på ett vård-
nadsbidrag en så stor fara. 
Först blir det en hemmafru 
för 3000 kr/mån. Vem tror 
på det, å andra sidan sägs 
det vara för litet att leva av - 
vilket är sant. 

Ett vårdnadsbidrag kan 
aldrig hota den kommunala 
ekonomin. Kanske kan det 
stoppa utbyggnaden av dyra 
förskoleplatser och därmed 
stärka den kommunala eko-
nomin. Ett vårdnadsbidrag 
är väsentligt billigare än en 
dagisplats på 10 000 kr/mån 
och det är föräldrarna som 
har rätten själva att välja, är 

det detta som är faran?
Fakta: Vårdnadsbidraget 
innebär att kommuner får 
rätt att införa ett skattefritt 
bidrag – vårdnadsbidrag – 
på max 3 000 kronor per 
månad till föräldrar med 

barn från 
ett till tre 
år. Bidra-
get ska 
trappas av 
mot nytt-
jande av 
offentligt 
finansie-
rad barn-
omsorg 
och det 

ska vara möjligt att kombi-
nera vårdnadsbidrag med 
förvärvsarbete. Jämställd-
hetsbonusen kan utgå med 
3 000 kronor per månad 
och tillförs föräldrarna 
genom kreditering av skat-
tekontot. Högsta möjliga 
jämställdhetsbonus erhålls 
om föräldrarna delar lika på 
föräldrapenningen. Vård-
nadsbidraget och Jämställd-
hetsbonus träder ikraft den 
1 juli 2008.

Tony Karlsson, 
Kristdemokrat i Ale

Mer tid med dina barn

Det är intressant att 
du är överens med 
mig om vissa sidor, 

men det vore ändå bättre 
om du ville lyfta blicken 
ifrån kvinnornas plånböck-
er och se att det är barnen 
det gäller.

Jag förnekar inte att 
kvinnor ofta har sämre löner 
än männen, jag håller med 
dig om att det är orättvist, 
men jag tror inte det enbart 
beror på att kvinnor är mer 
hemma med barn. Du skri-
ver också att dessa kvinnor 
förlorar pensionspoäng.

Om man lyfter fram 
barnen och deras behov av 
mera tid med sina föräld-
rar och ser på detta som en 

mycket viktig del av livet, 
vilket ger samhället en stor 
vinst på sikt. Då skulle inte 
vare sig kvinnor eller män få 
sämre lön eller förlora pen-
sionspoäng på grund av att 
man vårdar sina egna barn.

Efter ett kristdemokra-
tiskt initiativ, finns en trygg-
het i det nya pensionssyste-
met, rätten att tillgodoräk-
na sig pensionsgrundande 
belopp för så kallade barnår. 
Det innebär att upp till fyra 
år per barn kan räknas som 
pensionsgrundande för den 
som själv tagit hand om sina 
barn.

Attityder, som att arbets-
givaren kräver av kvinnor att 
de måste lova att inte föda 

barn för att få jobbet. Eller 
pappor som blir trakasse-
rade av arbetsgivare om de 
stannar hemma en tid för att 
vårda sina egna barn, detta 
är något som behöver ändras 
på. Ingen ska behöva skäm-
mas för att de vill ge mer av 
sin tid till sina barn.

Ing-Marie, du skriver 
att vårdnadsbidraget inte är 
rättvist för det passar inte 
alla. Om vi bara ska införa 
det som passar alla, måste 
alla vara stöpta i samma 
form. Människor är olika, vi 
ser olika ut, har olika intres-
sen, har olika läggning. Vi 
åker i olika sorters bilar, våra 
bostäder ser olika ut. Vi har 
olika yrken med mera. 

Det måste finnas olika al-
ternativ till denna mång-
fald också när det gäller våra 
barn. Endast förskola passar 
inte alla barn, tycker du att 
vi ska lägga ner förskolan då? 

Barnomsorgen och ar-
betslivet ska anpassas till fa-
miljen, ett vårdnadsbidrag 
gör detta möjligt.

Birgit Hansson,
kristdemokraterna

Replik Ingmarie Torstenssons svar om vårdnadsbidraget:

Vårdnadsbidraget lyfter upp föräldra-
rollen och ser till barnens behov

Faksimil ur Alekuriren nr 35, 2007.

>>Med vårdnadsbidraget 
kan du som förälder till-
bringa mer tid med dina 
barn. Det kan ingen vän-
sterpartist avgöra bättre 

än föräldrarna, vad som är 
barnets bästa.<<

Ingmari, Du hävdar att 
”man måste försöka 
ändra på tankesättet i 

samhället så att båda föräld-
rarna är delaktiga i föräld-
rauppgiften”. Hur förkla-
rar Du då att Alliansreger-
ingens jämställdhetsbonus 
på totalt 13. 500 skatte-
fritt, om föräldrarna delar 
lika på föräldrapenning-
en - helt avvisas av Vänster-
partiet på riksplanet, precis 
som större delen av de sär-
skilda jämställdhetsåtgär-
derna. Mycket underligt för 
ett parti som påstår sig sätta 
jämställdhet högt på dag-
ordningen eller hur?

Regeringens förslag om 
jämställdhetsbonus och 
vårdnadsbidrag väntas öka 
mångfald och valfrihet i 
barnomsorg, ge möjlighet 
till mer tid med barnen, un-
derlätta kvinnors arbetsliv 
och stödja jämställdheten 
samtidigt som arbete upp-
muntras för såväl män som 
kvinnor.

Apropå vårdnadsbidra-
get anklagar Du mig för att 
upplysa om hur man kan 
”trixa” sig till bidrag. Fel! I 
riktlinjerna anges att vård-
nadsbidraget kan kombi-

neras med arbete - om för-
äldrarna kan ordna barn-
omsorg på andra sätt, t.ex. 
genom att pussla ihop sina 
arbetstider och ta hjälp av 
andra. 

Du skrev ”Om det är 
två barn på en avdelning 
som inte nyttjar barnom-
sorg finns alla fasta kost-
nader kvar och då blir det 
ingen minskad kostnad för 
kommunen.” Ursäkta, men 
varför skulle platser stå 
tomma när Barn- och Ung-
domsnämnden i senaste 
delårsbokslutet har aviserat 
att investeringsmedel för 
2008 kommer att behöva 
tas i anspråk redan i år ef-
tersom vi måste bygga nya 
förskolor?

Ingmari, Du påstår att 
valfrihet bara är för rika, 
friska och starka. Det påstå-
endet gäller väl i så fall för 
vänsterstyrda Ale kommun! 
Vilken valfrihet finns där? 
Ingen!

Du efterfrågar Alliansens 
satsning på förskolan därför 
upprepar jag vad vi i Allians 
för Ale skrev i vår insända-
re. Ökat pedagogiskt inslag 
i förskolan: Förskolan ska 
bli bättre på att stimulera 

barns naturliga lust att lära. 
Den nationella kvalitets-
granskningen av förskolan 
ska förstärkas. Målen i för-
skolans läroplan ska för-
tydligas. Staten ska satsa på 
förskollärares fortbildning. 
Allmän förskola, som idag 
erbjuds alla barn 15 timmar 
i veckan från fyra års ålder, 
ska erbjudas från tre års 
ålder

Du har fortfarande inte 
följt vår uppmaning att ut-
veckla Din intressanta idé 
om att ”föräldrar inte är 
kompetenta att ta hand om 
sina egna barn”!

Folkpartiet Liberalerna
i Ale

Rose-Marie Fihn

(V) säger nej till jämställdhetsbonus!
Genmäle till Ingmarie Torstensson – Alekuriren vecka 40

... lät det på Klöverstigen 
förra helgen. Bakom hörnet 
spreds olustiga röster och 
hög ljudnivå. Efter en kort 
överläggning med mig själv 
beslöt jag mig för att ta den 
vägen varifrån rösterna kom, 
snabba flyende steg och en 
rädd uppsyn från en tacksam 
yngling mötte mig. Är det 
problem, frågade jag, men 
svaret uteblev och ryggtavlan 
försvann. 

  Naturligtvis är det pro-
blem. I Ale ökar problemati-
ken med våld och hot bland 

unga. Det är utan tvekan 
ett allt tuffare klimat i våra 
samhällen utmed älven. Nu 
närmar sig en period då 
våldet blir svårare att upp-
täcka. Det våld som finns 
flyttar i stor grad inom-
hus under det mörka och 
kalla halvåret. Den oerhörda 
insats som bland annat natt-
vandrare står för är viktig 
men nu under den mörka 
perioden är dialogen viktiga-
re än nånsin. En dialog som 
handlar om vem, var och 
varför. 

Fritidspersonal och skol-
personal vittnar om en allt 
hårdnande attityd. Ordet 
respekt har på något sätt 
blivit likställt med rädsla 
bland ungdomar. Respekt är 
ett förhållningssätt gente-
mot varandra, att visa med-
känsla, att ge bekräftelse, att 
låta alla ha en plats. Ordet 
respekt är ofta feltolkat och 
handlar tyvärr mer om rang-
ordning och rädsla. Är det 
så att ordet respekt kan vara 
en del av lösningen på våld 
och hot? 

Ja, kanske om vi kan iden-
tifiera samhällsfunktioner 
som starkt kan bidra till den 
rätta innebörden av ordet 
”respekt”. Kan skolan och 
fritidspersonal/gårdar det? 
Svaret är tveklöst ja men det 
hinns inte med. 

Skolan är den i särklass 
största samlingspunkten för 
barn och ungdomar. Här ska 
man förberedas för ett vux-
enliv men alltför många slin-
ter och halkar iväg. Det oer-
hörda ansvar som ligger på 
skolan hinns inte med, elev-
assistenter saknas, stödfunk-
tioner besätts inte eller skärs 
ner. Vakanta viktiga tjänster 

ses ofta som en ekonomisk 
buffert ifall något oförut-
sett skulle hända under bud-
getåret. Att en elev syns och 
uppmärksammas ska inte 
hänga på graden av begåv-
ning. Alla elever ska ha rätt 
att synas, att bli bekräftade 
och att ibland kräva extra re-
surser. 

AB Sverige går riktigt bra, 
högkonjunkturen består och 
det genererar nya pengar till 
statskassan. Det är natur-
ligtvis ett stort svek att inte 
omfördela dessa pengar till 
den största mötesplats för 
unga som finns – skolan. Det 
handlar inte längre om att 
göra om en tjänst till 50% 

från 25% eller att två skolor 
delar på ett par elevassisten-
ter. En flerårig plan behövs 
och en omställning som 
skapar nödvändiga resurser. 
Ett naturligt steg är att göra 
en gemensam nämnd som 
har totalansvaret för barn 
och ungdomar. Från förskola 
till gymnasiet. Men inte bara 
det. Allt som har med barn 
och unga att göra, även det 
som idag inryms under indi-
vid och familjeomsorg. Att 
möta ett bekymmer oavsett 
storlek är alltid bäst så tidigt 
som möjligt och så brett som 
möjligt. 

Säg hej till ett barn! 
Tyrone Hansson 

Nita han då, för fan...


