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Sveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphävs. Vi stödjer också 
föreslagna följdändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om anställningsskydd, 
föräldraledighetslagen, lagen om arbetslöshetsförsäkring samt inkomstskattelagen.  
 
Som beskrivet i promemorian har vårdnadsbidraget främst nyttjats av kvinnor med låg utbildning, låg 
inkomst och ofta utländsk bakgrund. Trots att vårdnadsbidraget är lågt, endast 3000 kronor per 
månad, utgör det en viktig inkomstkälla för ensamstående föräldrar som utöver barn- och 
bostadsbidrag ibland inte har några andra inkomster. Att kvinnor stannar hemma för att ta hand om 
sina barn gör att steget för dem att söka och hitta jobb blir allt större. Bidraget riskerar därför att 
skapa inlåsningseffekter för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden, vilket bidrar till att 
öka rådande skillnader mellan kvinnor och män i samhället. 
 
För de kommuner där nyttjandet av vårdnadsbidraget är högt kan dessutom konsekvenserna för den 
kommunala ekonomin bli stora. Till en början kan möjligheten att spara in på förskoleplatser verka 
som en gynnsam investering, men eftersom vårdnadsbidraget leder till ett lägre 
arbetskraftsdeltagande och därigenom minskade skatteintäkter kan bidraget på lång sikt innebära 
stora förluster. Mindre skatteintäkter innebär lägre finansiering till offentliga tjänster, exempelvis 
barnomsorg och äldreomsorg. Områden som kvinnors ekonomiska självständighet är starkt beroende 
av. 
 
Promemorian tar även upp att avskaffandet av vårdnadsbidraget kan leda till större efterfrågan på 
förskola eller pedagogisk omsorg för barn mellan 1-3 år. Då fler förskoleplatser kan komma att 
behövas som en följd av avskaffandet vill Sveriges Kvinnolobby framhålla vikten av att barnomsorg 
finns att tillgå alla tider på dygnet och i hela landet. Tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för 
kvinnors ekonomiska självständighet.  
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