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Motion. 

Vårdnadsbidrag ger ökad möjlighet att tillgodose varje individs behov. 
 

I Eskilstuna finns idag goda möjligheter att välja mellan olika former av barnomsorg. Det 

finns exempelvis både kommunala och privata förskolor, med olika profileringar och 

pedagogiska inriktningar. Utöver det finns också ett antal dagbarnvårdare.  

 

Det som inte finns i kommunen är vårdnadsbidrag. För de allra flesta föräldrar är det därför 

ekonomiskt omöjligt att själva ta hand barnen under deras första år om den önskan finns. 

Detta trots att det finns barn som inte mår bra av att redan vid 1-1,5 års ålder behöva separeras 

från sina föräldrar eller som inte mår bra av att vistas i stora barngrupper en stor del av 

dagarna.  

 

Utifrån ett barnperspektiv kan inte detta ses som annat än en brist. Det borde vara självklart 

att barnomsorgen anpassas till det faktum att alla barn är olika och har olika behov. Många 

barn klarar separationen från föräldrarna på ett bra sätt, och trivs väldigt bra i större 

barngrupper. Men för de barn som inte gör det saknas alternativ. 

 

Ett sätt att ge utökade möjligheter att tillgodose varje individs behov är därför att i ett första 

steg erbjuda vårdnadsbidrag om 3 000 kronor per månad och barn till de familjer som lever 

upp till villkoren. I ett andra steg bör det sedan utredas om det går att höja den summa som 

ges i vårdnadsbidrag, så att fler familjer får ekonomisk möjlighet att vid behov utnyttja 

bidraget.  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkas på att kommunfullmäktige beslutar: 

 

att ge Barn – och utbildningsnämnden samt Torshälla Stads nämnd i uppdrag att 

erbjuda vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola och dagbarnvårdare. 

 

att ge Kommunstyrelsen ansvar för att utreda om summan som betalas ut i 

vårdnadsbidrag per barn och månad kan höjas och i så fall hur mycket.  

 

 

För Sverigedemokraterna Eskilstuna 

Therese Borg 


