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Allians för Sverige har enats om 
en modern familjepolitik. Den 
bygger på dagens system men 
lägger till ett antal pusselbitar 
som dels stärker kvinnors ställ-
ning på arbetsmarknaden under 
småbarnsåren, dels ökar flexi-
biliteten för föräldrar och barn. 
Allians för Sverige är det enda 
regeringsalternativet som lämnar 
besked till väljarna före valet om 
vilken politik som ska drivas efter 
valet. 

Det är bara Allians för Sverige 
som har förslag som förbättrar 
jämställdheten genom att stimu-
lera kvinnor att ha bättre kontakt 
med arbetsmarknaden under 
småbarnsåren och ge papporna 
större möjligheter att vara med 
sina barn. 

Allians för Sverige slår också 
vakt om dagens system. Vi behål-
ler föräldraförsäkringen som den 
fungerar idag. Utöver detta vill vi 
genomföra följande: 

Barnomsorgspeng
Ersättning för den som tar hand 
om egna barn men också erbju-
der barnomsorg för andra barn. 
Det ökar flexibiliteten i barnom-
sorgen. Den som ger barnomsorg 
måste acceptera barn från den 
kommunala kön. 

Mer pedagogik i 
förskolan
Barn ska få vara barn. Samti-
digt är det viktigt att förskolan 
ges möjlighet att stödja barnen 
i deras utveckling. Vi satsar en 
halv miljard på ökat pedagogiskt 
innehåll i den tidiga förskolan.  

Jämsställdhetsbonus
Många familjer anser att de idag 
inte har råd att dela på föräld-
raledigheten. Vi vill uppmuntra 
till en jämnare fördelning av 
föräldrapenningen. Vid nyttjande 
av föräldraförsäkringen får den 
som arbetar 3000 kr per månad 
i skattereduktion när den som 
tjänar mest – oftast pappan – är 
hemma med barnen. Samtidigt 
ligger föräldraförsäkringen oför-
ändrat kvar på samma nivåer 
som idag vad gäller ersättning, 
tak och längd. Detta gör det lätt-
tare att fördela föräldraledighe-
ten och stärker jämställdheten.  

Kommunalt 
vårdnadsbidrag
Vi vill möjliggöra för kommuner 
att införa kommunala vårdnads-
bidrag för den förälder som själv 
vill ta hand om sina barn som är 
mellan ett och tre år och inte ut-
nyttja kommunalt subventionerad 
barnomsorg. Detta är ett stöd för 

de föräldrar som väljer att vara 
hemma lite längre med barnen.

Gemensam politik
Till dessa förslag kommer också 
vår redan presenterade gemen-
samma politik om avdrag för hus-
hållsnära tjänster som underlättar 
för många föräldrar att få varda-
gen att gå ihop. 

Vi moderater vill:
•	 Införa en barnomsorgspeng

•	 Satsa på pedagogik i försko-
lan

•	 Införa en jämställdhetsbonus

•	 Införa kommunalt vårdnadsbi-
drag
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en modern familjepolitik
Människan är moderaternas utgångspunkt — vi tror på människan. Därför sät-
ter vi människorna före systemen. Vi tror på förmågan att växa av egen kraft, 
att vilja leva självständiga liv och ta ansvar för sina handlingar. Moderat poli-
tik utgår från allas rätt till frihet.


