
Socialförsäkringsutskottets betänkande
2007/08:SfU9

Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform

Sammanfattning
Utskottet behandlar i betänkandet proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag
– familjepolitisk reform, jämte motioner. I propositionen lämnas förslag
till en lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen är kompetensutvidgande
för landets kommuner och ger dessa möjligheter att införa, finansiera och
administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar.

Syftet med vårdnadsbidraget är att ge ökade möjligheter för föräldrar att
vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett
och tre år. Bidraget ska vara skattefritt och uppgå till maximalt 3 000 kr
per barn och månad. Det kommer inte att vara pensionsgrundande.

Om barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet kan
fullt vårdnadsbidrag utgå. Kommunerna ges också rätt att införa vårdnads-
bidrag på deltid och får själva avgöra hur närvaron i förskolan ska sam-
spela med avtrappningen av vårdnadsbidraget. Vårdnadshavaren ska kunna
förvärvsarbeta heltid och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsor-
gen ordnas på annat sätt.

Vårdnadsbidraget ska inte kunna lämnas till en vårdnadshavare som har
vissa ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, ålders-
pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionerna.
I ärendet finns två reservationer (s, v, mp).
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om kommunalt vårdnadsbidrag,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt
den avser 3 kap. 5 e § och med den ändringen att ingressen ska ha
följande lydelse: Härigenom föreskrivs att det i lagen (1962:381) om
allmän försäkring ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 e §, av föl-
jande lydelse.,
3. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
4. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionä-
rer m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:91 i denna del och
avslår motionerna 2007/08:Sf12, 2007/08:Sf13, 2007/08:Sf14 och
2007/08:Sf15 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

2. Barntid
Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf15 yrkande 2.

Reservation 2 (mp)

Stockholm den 8 maj 2008

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica
Palm (s), Helena Rivière (m), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m),
Solveig Zander (c), Ulf Nilsson (fp), Kurt Kvarnström (s), Mats G Nilsson
(m), Göte Wahlström (s), Mikael Cederbratt (m), Matilda Ernkrans (s),
Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp), Jasenko Omanovic (s), Eva
Johnsson (kd) och LiseLotte Olsson (v).
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Redogörelse för ärendet

I budgetpropositionen för 2007 aviserade regeringen en familjepolitisk
reform för att öka familjernas valfrihet och stärka föräldrarnas makt över
sin livssituation. En del i reformen avser ett införande av ett frivilligt kom-
munalt vårdnadsbidrag. De övriga bärande delarna är jämställdhetsbonus,
barnomsorgspeng samt ett ökat pedagogiskt uppdrag i förskolan.

Regeringens lagförslag återges i bilaga 2 och regeringens förslag till riks-
dagsbeslut i bilaga 1.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
(lagförslag 1) är, såvitt avser lagrummen 3 kap. 5 d § och 4 kap. 9 §,
också föremål för ändringsförslag i proposition 2007/08:136 En reformerad
sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. För att uppnå en lagtek-
nisk samordning mellan förslagen behandlas denna del av lagförslaget i
betänkande 2007/08:SfU12.

Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen. Förslagen i
motionerna redovisas i bilaga 1.
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Utskottets överväganden

Lagförslagen m.m.

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens förslag till bl.a. lag om kommunalt
vårdnadsbidrag och avslår motionsyrkanden om avslag på propo-
sitionen och om barntid.

Jämför reservationerna 1 (s, v, mp) och 2 (mp).

Propositionen
I propositionen framhåller regeringen att en modern familjepolitik måste
utgå från att familjer är olika, har olika önskemål och behov och är lika
mycket värda. Därför är det viktigt med valfrihet och flexibilitet. Familje-
politiken bör respektera de enskilda familjernas val och inriktas på att så
långt som möjligt vara stödjande, inte styrande. Den ska syfta till att
stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjernas valfrihet.
Familjepolitiken bör underlätta för föräldrar att kombinera yrkesliv med
familjeliv genom förbättrade möjligheter för båda föräldrarna att delta i
yrkeslivet och ta hand om barnen när de är små. Den ska skapa goda för-
utsättningar för familjerna att få vardagen att fungera utifrån egna önske-
mål och behov.

För att föräldrar ska ges möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn
föreslår regeringen att de kommuner som vill ska kunna införa ett vård-
nadsbidrag. Barnfamiljernas viktigaste inkomstkälla är förvärvsarbete och
möjligheten för yrkesarbetande föräldrar att kunna tillbringa mer tid med
sina barn är betydelsefull. Vårdnadsbidraget behöver därför utformas så att
även en kombination av arbete och familjeliv underlättas. Föräldern kan
därför förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsor-
gen ordnas på annat sätt. Vårdnadsbidraget ska även kunna reduceras mot
graden av nyttjande av offentligt finansierad förskoleverksamhet, vilket
möjliggör en kombination av förskoleverksamhet och omsorg i hemmet.

Bidraget får lämnas för barn som fyllt ett men inte tre år och som är
folkbokfört i kommunen, och det lämnas till en vårdnadshavare som bor
och är folkbokförd tillsammans med barnet. Efter anmälan av båda vård-
nadshavarna får bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren.
Bidraget får lämnas tidigast efter det att föräldrapenning med anledning av
barnets födelse har lämnats för 250 dagar på sjukpenning- eller grundnivå.

Helt vårdnadsbidrag får inte lämnas för barn som har plats i offentligt
finansierad förskoleverksamhet som avser heltid. Med förskoleverksamhet
avses förskola och familjedaghem.
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Vårdnadsbidraget ska inte beskattas och får maximalt uppgå till 3 000
kr per barn och månad. Bidraget kommer inte att vara pensionsgrundande.

Vårdnadsbidraget ska inte gå att kombinera med vissa ersättningar, bl.a.
föräldrapenning för barnet eller dess syskon, arbetslöshetsersättning, sjuk-
och aktivitetsersättning, sjukpenning över 365 dagar, ålderspension och
äldreförsörjningsstöd.

Om vårdnadsbidraget sägs upp på begäran av bidragsmottagaren får kom-
munen tidigast lämna vårdnadsbidrag för samma barn fr.o.m. den femte
kalendermånaden efter den månad för vilken bidraget senast lämnades.

Vårdnadsbidraget är att bedöma både som en familjeförmån och som en
social förmån enligt EG-rätten. Bidraget ska därmed i enlighet med gemen-
skapsrätten kunna utges även i de fall där kravet på folkbokföring inte är
uppfyllt.

En förälder som får vårdnadsbidrag bör ha rätt att vara helt ledig från
sitt arbete eller att vara ledig på halvtid. Regeringen avser att inom kort i
en separat proposition lämna förslag till ändringar i föräldraledighetslagen
med dessa utgångspunkter.

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli
2008.

Motioner
I motion Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s) begärs att propositionen avslås.
Motionärerna ser framför allt tre principiella skäl som talar emot införan-
det av vårdnadsbidrag. För det första är vårdnadsbidraget otidsenligt. Det
stöder vare sig ett jämställt föräldraskap eller integration och det innebär
ett stort avsteg från arbetslinjen. För det andra är bidraget till konstruktion
och genomförande dåligt för såväl barnen som föräldrarna. Tid med bar-
nen förutsätter ett jämställt föräldraskap. Barnen vinner inte en mamma,
utan de förlorar en pappa. En pappa kommer troligtvis att tvingas jobba
mer för att få familjens försörjning att gå ihop. Bidraget är inte heller pen-
sionsgrundande. Kvinnorna, som oftast redan har lägst inkomst i hushållet,
blir de stora förlorarna. Dessutom utesluts många hushåll från möjligheten
att använda sig av bidraget. För det tredje är vårdnadsbidraget ingen famil-
jepolitisk reform utan innebär ett systemskifte i svensk familjepolitik
genom att resurserna till en kvalitativ förskola hotas. Dessutom kan vård-
nadsbidraget innebära en trippelsubvention utan garanti för mer tid för
barnen. Vårdnadsbidraget kan således användas till att delfinansiera en barn-
flicka för vilken avdrag för hushållsnära tjänst kan göras. Är den anställde
under 25 år ges också rabatt på arbetsgivaravgiften. Motionärerna anför
därtill att vårdnadsbidraget även kommer att påverka kommunernas skatte-
underlag negativt. Färre personer kommer att vara i arbete vilket innebär
mindre intäkter till den gemensamma välfärden. Utvärderingen av vårdnads-
bidraget i Norge visar att i familjer med annan etnisk bakgrund har
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kvinnorna fått det ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Deras
barn har inte fått del av förskolan, vilket har inneburit försenad språkinlär-
ning och gett barn sämre villkor vid skolstarten.

Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) begär i motion Sf13 ett tillkännagi-
vande om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv samt
deras lika ansvar för familj och barn. Motionärerna anför att vårdnadbidra-
get är ett steg bakåt i jämställdhetsarbetet och ett hot mot kommunala
barnomsorgen. Vidare har en ensamstående mamma inte någon ekonomisk
möjlighet att använda sig av ett vårdnadsbidrag. Kvinnor som står längst
från arbetsmarknaden får det svårare att ta sig in på denna. På sikt kom-
mer en grupp kvinnor vid sin pensionering att få en låg ålderspension.
Motionärerna anser att skattemedel inte ska stimulera kvinnors utanförskap
och öka ojämställdhet och orättvisa mellan ensamstående och sammanbo-
ende föräldrar.

Kalle Larsson m.fl. (v) begär i motion Sf12 att propositionen avslås.
Motionärerna anser att vårdnadsbidraget riskerar att försämra alla kvinnors
villkor på arbetsmarknaden ytterligare i form av inlåsning, ökat antal viss-
tidsanställningar och deltidsarbeten samt sämre löneutveckling. Följderna
av en försvagad förankring på arbetsmarknaden är sämre pension, sämre
ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, sämre möjligheter till
karriär och löneutveckling. Vårdnadsbidraget leder även till en mer ojäm-
ställd fördelning av föräldraansvaret och ökar kvinnors ekonomiska
beroende av män. Därtill urholkar det den gemensamt finansierade försko-
lan. Utvärdering av motsvarigheten till vårdnadsbidrag i Norge visar att
det framför allt är låginkomstfamiljer och utlandsfödda som använder sig
av vårdnadsbidrag och att deras barn därför är underrepresenterade i för-
skolan. Mödrarna förvärvsarbetar i lägre utsträckning än tidigare och yrkes-
avbrotten är längre. I Finland är det framför allt unga mödrar med kort
utbildning och svag position på arbetsmarknaden som använder vårdnadsbi-
draget. Vidare framhåller motionärerna att vårdnadsbidraget kan användas
för att anlita släktingar eller barnflickor i hemmet, vilket motverkar det
uppgivna syftet med reformen. Ensamstående föräldrar kommer inte heller
att kunna använda sig av vårdnadsbidraget. En omfattande och resurskrä-
vande kommunal administration kommer även att krävas för att admini-
strera bidraget, bl.a. då bidraget ska utbetalas till EU-medborgare.

Peter Eriksson m.fl. (mp) begär i motion Sf15 yrkande 1 att propositio-
nen avslås. Motionärerna anser att vårdnadsbidraget motverkar jämställdhe-
ten i samhället. Vidare innehåller förslaget många oklarheter och problem,
t.ex. beträffande administrationen, kontrollmöjligheterna och med avseende
på särlevande föräldrar som inte är ense eller bor i olika kommuner. Bidra-
get innebär även att det skapas olikheter mellan kommuner. Stora grupper
är exkluderade från bidraget, och ensamstående har svårigheter att kunna
använda sig av det. Trots att bidraget är en kommunal angelägenhet är ett
maximalt belopp på 3 000 kr per månad och barn uppsatt. I Finland och
Norge är över 95 % av dem som utnyttjar vårdnadsbidrag kvinnor. Där-
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med återgår man till gamla tiders könsroller där kvinnor ansvarar för barn
och hem och män tjänar pengar. I Finland är de som tar ut vårdnadsbidra-
get under mer än några få månader ofta unga kvinnor, som dessutom ofta
är lågutbildade och utan fast jobb. Efter tiden med vårdnadsbidrag riskerar
de att få ännu svårare att finna ett jobb som de är nöjda med. Vidare kom-
mer det att vara möjligt att förvärvsarbeta heltid och ändå uppbära helt
vårdnadsbidrag, varför bidraget i dessa fall kan ses som en sorts barnom-
sorgskonto. Bidraget är dessutom inte pensionsgrundande.

I motionens yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att en s.k. barn-
tidsreform i stället ska genomföras. Reformen innebär en rättighet för
föräldrar att gå ner i arbetstid till att arbeta högst 75 % när barnet är 1 år
t.o.m. den månad det fyllt 3 år mot att en skattepliktig och därmed pen-
sionsgrundande ersättning på 2 500 kr per månad erhålls. Motionärerna
anför att avsikten med förslaget är att föräldrarna ska ges en möjlighet att
vara tillsammans mer med barnen under småbarnsåren och därmed få möj-
ligheter att skapa en nära och trygg relation. Samtidigt tryggas föräldrarnas
anknytning till arbetsmarknaden.

Utskottets ställningstagande
Som redovisats ovan är införandet av ett frivilligt kommunalt finansierat
vårdnadsbidrag en del i regeringens aviserade familjepolitiska reform, i vil-
ken barnperspektivet är centralt. Små barn har behov av att ha kontakt
med sina föräldrar, och föräldrarna har behov av att ha kontakt med sina
barn. Barn är olika och föräldrarna känner sina barn bäst. Det är viktigt
med valfrihet och flexibilitet i familjepolitiken. En utgångspunkt för vård-
nadsbidraget är att enskilda människor och familjer kan fatta rationella
beslut utifrån sina egna förutsättningar.

Vårdnadsbidraget ger möjligheter för föräldrar att gå ned i arbetstid för
att kunna tillbringa mer tid med sina små barn. Små barn ges möjlighet att
få tillbringa mer tid tillsammans med sina föräldrar, men även att vissa
delar av dagen kunna vara i förskolan. Bidraget möjliggör en mjukare över-
gång för barnet från omvårdnad i hemmet till att delta i förskoleverksam-
heten.

Med hänsyn taget till hur uttaget av föräldrapenning i samband med
barns födelse är fördelat mellan kvinnor och män, finns det anledning att
anta att fler kvinnor än män kommer att uppbära vårdnadsbidrag. Utskottet
vill dock peka på att det i regeringens familjepolitik finns en motvikt i
regeringens förslag om jämställdhetsbonus som syftar till att på frivillig
väg förbättra förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män,
såväl vad avser ansvaret för hem och barn som på arbetsmarknaden.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att ge möjlighet för
kommunerna att införa vårdnadsbidrag. Därmed tillstyrker utskottet reger-
ingens proposition i nu aktuella delar och avstyrker motionerna Sf12–14
och Sf15 yrkande 1. Även motion Sf15 yrkande 2 avstyrks med det anförda.
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Angående ordval i lagtext
Den föreslagna lagstiftningen om vårdnadsbidrag är könsneutral. Med anled-
ning av att endast ordet make och inte ordet maka används i lagtexten i
5 § andra stycket förslag till lag om kommunalt vårdnadsbidrag, vill utskot-
tet klargöra att ordet make i lagtext är att anse som ett könsneutralt
uttryck som således även innefattar maka. (Jfr betänkande 2004/05:SfU17
s. 45).
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Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett
följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1. Lagförslagen, punkt 1 (s, v, mp)
av Veronica Palm (s), Ronny Olander (s), Kurt Kvarnström (s), Göte
Wahlström (s), Matilda Ernkrans (s), Gunvor G Ericson (mp),
Jasenko Omanovic (s) och LiseLotte Olsson (v).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motio-
nerna 2007/08:Sf12, 2007/08:Sf14 och 2007/08:Sf15 yrkande 1 och avslår
proposition 2007/08:91 i denna del och motion 2007/08:Sf13.

Ställningstagande
Förslaget om vårdnadsbidrag är otidsenligt. Det stöder inte ett jämställt för-
äldraskap, och det innebär ett stort avsteg från arbetslinjen. Bidraget är
inte heller pensionsgrundande. Kvinnor, som oftast är de med redan lägst
inkomst i hushållet, blir de stora förlorarna. Vidare är stora grupper, t.ex.
arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning (förtidspension), exkluderade från bidraget. Ensamstående kommer i
praktiken inte heller att ha någon ekonomisk möjlighet att använda sig av
det.

Effekterna på sysselsättningen och arbetsutbudet beräknar regeringen
som negativa. Vårdnadsbidraget kommer att medföra en minskad sysselsätt-
ning och minskad arbetstid bland kvinnor och därmed minskade skattein-
täkter. Enligt Konjunkturinstitutet medförde en liknande reform i Norge en
minskning med 11 000 personer i förvärvsarbete, omräknat i årsarbetskraf-
ter. Vårdnadsbidraget riskerar vidare att försämra alla kvinnors villkor på
arbetsmarknaden ytterligare i form av inlåsning, ökat antal visstidsanställ-
ningar, deltidsarbete, sämre pension, sämre ekonomisk trygghet vid arbets-
löshet och sjukdom, sämre möjligheter till karriär och löneutveckling.

Utvärderingen av vårdnadsbidraget i Norge har visat att i familjer med
annan etnisk bakgrund har kvinnorna fått det ännu svårare att komma ut
på arbetsmarknaden. Deras barn har inte fått del av förskolan, vilket har
inneburit försenad språkinlärning och gett barnen sämre villkor vid skolstar-
ten. Bidraget motverkar således integrationen. Även i Finland är det fram-
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för allt unga mödrar med kort utbildning och svag position på
arbetsmarknaden som använder sig av vårdnadsbidraget, varvid positionen
på arbetsmarknaden således försvagas ytterligare.

Bidraget innebär även att det skapas olikheter mellan kommuner. För de
kommuner som inför vårdnadsbidrag kommer en omfattande och resurskrä-
vande kommunal administration att krävas, bl.a. när vårdnadsbidrag ska
utbetalas till EU-medborgare.

Därtill innebär vårdnadsbidraget att resurserna till en kvalitativ förskola
kan hotas. I detta sammanhang vill vi peka på att bidraget kan användas
för att anlita släktingar eller barnflickor i hemmet, vilket således motver-
kar den uppgivna avsikten med reformen att föräldrarna ska få mer tid
med sina barn. Bidraget kan i dessa fall ses som en sorts barnomsorgs-
konto. Det kan då innebära en trippelsubvention från samhället. Vårdnads-
bidraget kan således användas till att delfinansiera en barnflicka för vilken
avdrag för hushållsnära tjänst kan göras. Är den anställde under 25 år ges
också rabatt på arbetsgivaravgiften. Riksdagen bör således avslå förslaget
om ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Med vad som anförts är motion 2007/08:Sf13 tillgodosedd.

2. Barntid, punkt 2 (mp)
av Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:Sf15 yrkande 2.

Ställningstagande
Miljöpartiets förslag om en barntidsreform är ett bättre förslag än regering-
ens förslag om vårdnadsbidrag. Avsikten med förslaget är att föräldrarna
ska ges en möjlighet att vara tillsammans mer med barnen under småbarns-
åren och därmed få möjligheter att skapa en nära och trygg relation.
Samtidigt ska föräldrarnas anknytning till arbetsmarknaden tryggas. Med
vårdnadsbidraget finns risker för konservering av könsroller. Barntidsförsla-
get ger möjlighet för båda föräldrarna att gå ner i arbetstid och dela på det
praktiska föräldraskapet, vilket ger fördelar ur både ett barn- och ett föräld-
raperspektiv som vårdnadsbidraget saknar. Att barntidsersättningen är skat-
tepliktig innebär också att den är pensionsgrundande, vilket vårdnadsbidra-
get inte är. Regeringen bör således återkomma till riksdagen med ett
förslag om en barntidsreform.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform:
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om kommunalt vårdnadsbidrag,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
4. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer

m.fl.

Lagförslag 2 är såvitt avser 3 kap. 5 d § och 4 kap. 9 § överflyttat till
betänkande 2007/08:SfU12.

Följdmotionerna

2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v):
Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag –
familjepolitisk reform.

2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv
samt deras lika ansvar för familj och barn.

2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s):
Riksdagen avslår proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk
reform.

2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp):
1. Riksdagen avslår proposition 2007/08:91.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

anförs i motionen om förslaget angående barntid.

2007/08:SfU9
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag

2007/08:SfU9
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Tryck: Elanders, Vällingby 2008
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