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AD-alliansen har beslu-
tat att Ale ska införa 
vårdnadsbidrag som 

alternativ till den kommu-
nala förskolan. Detta har 
man gjort trots att skolver-
ket anser att vårdnadsbidra-
get har ett stort antal ne-
gativa effekter på samhället 
och trots att det kommer att 
leda till att den kommuna-
la förskolans ekonomi för-
sämras ytterligare. Skolver-
ket har studerat den norska 
och finska motsvarigheten 
till vårdnadsbidrag. Utvär-
deringar visar att familjer 
med utländsk bakgrund, låg-
inkomstfamiljer och familjer 
där föräldrarna har kort ut-
bildning är överrepresente-
rade bland dem som använ-

der bidraget. Utan närmare 
analys kan man tycka att det 
är bra att dessa grupper får 
en ökad valfrihet. När det 
gäller så viktiga saker som 
barns pedagogiska omsorg 
är det dock nödvändigt att 
tänka ett steg längre. 

Bidraget har haft lång-
siktig påverkan på kvinnors 
sysselsättning. De arbetar i 
mindre utsträckning sedan 
bidraget infördes. Detta 
innebär att kvinnor hamnar 
ännu mer efter när det gäller 
lön och kommande pension, 
samt att de riskerar att blir 
beroende av mannens lön. 

Vi i Sverige har i ca 100år 
arbetat med att öka kvinnors 
möjlighet till egen försörj-
ning och frihet. Vårdnads-
bidraget är ett stort steg 
tillbaka i den utvecklingen! 

Viktig aspekt
En viktig aspekt i förslaget 
saknas, nämligen barnets 
eget behov av förskola, säger 
Eva Ulveson, jurist på Skol-
verket. I kommuner som 
inför ett heltidssystem med 
vårdnadsbidrag blir konse-
kvensen att vissa barn inte 
får tillgång till förskolan. 
Barn som behöver stärka 

sina sociala kontakter och 
barn med annat modersmål 
än svenska, som i försko-
lan ska ges möjlighet att 
utveckla både sitt eget språk 
och svenska. Ett av syftena 
med allmän förskola är att 
förskolan ska vara kompen-
serande. Förskolan ska jobba 
extra mycket för att hjälpa 
barn som kommer från 
exempelvis miljöer där inte 
språket tränas. I Sverige har 
vi medborgare som inte har 
svenska som modersmål och 
vissa av dessa medborgare 
har svårare med det svenska 
språket. För deras barn 

kommer det innebära att de 
får ytterligare ett hinder för 
att klara skolan. Vårdnads-
bidraget kommer att sena-
relägga barnens utveckling i 
svenska språket. 

Den konservativa ideologi 
som ligger till grund för 
vårdnadsbidraget står natur-
ligtvis helt emot vår syn på 
samhället. Vi tror inte på att 
backa tillbaka Sverige till 
femtiotalet där kvinnan är 
hemma och sköter hemmet, 
medans mannen är på arbe-
tet och ser till familjens 
försörjning. Vi tror istället 
på våra utbildade pedagoger 

i Ales förskolor och på deras 
kunskaper att hjälpa våra 
barn att förbereda sig inför 
skolan och att fungera soci-
alt i grupp. 

Vårdnadsbidraget är ett 
hinder för jämställdheten 
och integrationsarbete i 
Sverige. Utöver det är vård-
nadsbidraget kostnadsdri-
vande. Det är förskolan som 
får betala för vårdnadsbidra-
get i form av minskat eko-
nomiskt utrymme. Vi tror 
att kommunens pengar kan 
användas till bättre saker än 
att subventionera ett system 
som leder oss tillbaka i tiden 
och inte framåt!

Johnny Sundling (V)
Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)

Förskolan får betala vårdnadsbidraget
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ALE. Vårdnadsbidraget 
införs i Ale kommun. 

Beslutet togs genom 
en omröstning i Utbild-
ningsnämnden och 
för majoriteten stod 
Allianspartierna och 
Aledemokraterna. 

De rödgröna motsät-
ter sig och menar bland 
annat att det är en 
kvinnofälla.

Vårdnadsbidragets vara eller 
icke vara är en het politisk 
fråga i hela landet, och så 
även i Ale. Åsikterna skiljer 
sig avsevärt mellan blocken 

och argumenten hämtas 
djupt nere i grundideologi-
erna. 

Vårdnadshavare som 
väljer att lösa barnomsorgen 
på annat sätt än genom den 
kommunala omsorgen kan 
söka bidraget som uppgår 
till maximalt 3000 kronor i 
månaden. Barnet ska ha fyllt 
ett, men vara under tre. 

Ambitionen från Allian-
sen och Aledomokraternas 
sida är att beslutet ska börja 
gälla från och med den första 
december. 

– Vi vill värna om valfri-
heten i Ale. Det är viktigt 

för barnen att ha möjlighet 
att vara hemma eftersom 
alla inte är stöpta i samma 
form och mår bra av att gå på 
förskola, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Peter 
Kornesjö (M).

Hämmar barnen
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande menar att det kan 
hämma barnens utveckling, 
bland annat språkligt.

– Det finns självklart för-
äldrar som är bra pedagoger, 
men idén bygger på den bästa 
av världar och verkligheten 
är i många fall en annan. 

Oavsett om man har svensk 
eller utländsk härkomst ris-
kerar barnen att hamna efter 
i språkutvecklingen.

Kvinnofälla
Han menar också att det är 
en kvinnofälla eftersom det 
oftast är de som är hemma. 

– Man hamnar efter på 
arbetsmarknaden och det 
kommer inte att bli lättare 
att få en fast anställning.

Detta motsätter sig Kor-
nesjö som inte ser några 
nackdelar med vårdbidraget. 

– Att kalla det kvinnofälla 
tycker jag är tråkigt vokabu-

lär. Det handlar om ett extra 
år och det är upp till var och 
en att välja.

VÅRDNADSBIDRAGET
• Vårdnadsbidraget innebär att för-
äldrar som väljer att ordna barnom-
sorgen på annat sätt än genom den 
kommunala omsorgen får viss eko-
nomisk ersättning för det. Belop-
pet uppgår till högst 3000 kronor i 
månaden och kan ges för barn som 
fyllt ett år, men inte tre. 
• Innan det kan beviljas måste hel 
föräldrapenning (sjukpenning- eller 
grundnivå) tas ut i 250 dagar.

• Från den 1 juli 2008 är det upp till 
varje kommun att välja om man vill 
införa vårdnadsbidrag eller inte. 
• Den 9 november beslutades genom 
röstning i Ale utbildningsnämnd att 
införa vårdnadsbidraget. På ja-sidan 
fanns en majoritet av Allianspar-
tierna och Aledemokraterna.
• Beslutet väntas träda i kraft i 
början av december.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nu införs vårdnadsbidrag – rödgrönt missnöje
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