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Motion till Mullsjö kommunful lmäktige

lnför barnomsorgspeng

Enligt FN's barnkonvention ska "barnets bästa komma i frän-rsta rummet vid alla

åtgärder som rör barn" och "föräldern ska ha huvudansvaret för barnets uppfostran och

utveckling". Ett flertal studier har visat att det inte är förenligt med alla barns bästa att

boria if-örskolavid 1 - 1,5-års ålder. Barn är olika och därförmåste det finnas

alternativ. Föräldrarna känner bäst vad just deras barn behöver och måste därför få makt
över hur det offentliga stödet ska användas.

Det finns många anledningar till varför föräldrar väljer att avstå kommunal barnomsorg

under bamets första år. Det kan vara så att man anser att barnet inte är redo, föräldem är

inte redo eller att man har ordnat den på annat sätt t.ex. via mor- och farftiräldrar. Vad
än anledningen är så ska man inte missgynnas for att man väljer att stanna hemma med

bamen när de är små. I Mullsjö finns ett behov att minska barngrupperna, liamförallt på

småbarnsavdelningarna. Det vore därför en fördel om fler valde att ha sina små barn

hemma längre. I dagsläget kostar en förskoleplats ca 130 000 kr per år varav föräldern
betalar max 17 100 kr. Således subventioneras en stor del av avgiften vilket inte

kommer de föräldrar till del som väljer att ha barnen utanflör barnomsorgen.

2008 gav den dävarande Regeringen en möjlighet for kommunerna att införa ett

skattefritt vårdnadsbidrag med syftet att skapa ökad valfrihet för föräldrar som önskade

mer tid med sina små barn. Bidraget var pä högst 3000 kr per månad. När regeringen

Löfven tillträdde hösten 2014 togs den här omtyckta valmojligheten boft. Det är

sverigedemokraternas mening att en ny modell för stödet ska införas i vår kommun så

att det ska finnas möjlighet lor foraldrar, som vill vara hemma med sina små barn. att

istället få barnomsorgspeng för omsorg om egna bam i hemrnet. För att alla, oavsett

ekonomisk situation, ska ha möjligheten att vara hemma med sina små barn krävs dock

att beloppet är högre än tidigare. Bamomsorgspengen foreslås gälla barn 1-3 år och

uppgå till minst 6 000 kronor per barn och månad.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på;

Att harnomsorgspeng infiirs i kommunen i enlighet med motionens intentioner.


