Tack för era frågor inför valet, som vi gärna besvarar i ett sammanhang. I många
roller i livet är vi utbytbara, men sällan som pappa och mamma. Ingen är så viktig i ett
barns liv som föräldrarna. Barn och ungdomar behöver pappor och mammor som tar
ansvar. Vi vill uppmuntra pappor att vara föräldralediga genom en större
jämställdhetsbonus, som betalas ut i samband med ledigheten.
Folkpartiets utgångspunkt är att båda föräldrarna har ansvar för sina barn, också i
situationer då föräldrarna har separerat. Vi anser att barnets bästa ska stå i fokus i
alla beslut som rör umgänge, vårdnad och försörjning.
Vi har nyligen i riksdagen beslutat att domstolen ska kunna förordna om umgängesstöd
och rätt för socialtjänsten att tala med barn utan föräldrarnas medverkan. Vi vill att
barn i särskilt tvistiga mål om vårdnad, boende eller umgänge ska ha ett eget juridiskt
biträde (precis så som det är i mål om tvångsomhändertagande). Vi tror att vi därmed
får ett mycket bättre barnperspektiv i rättegångarna. Vi ser att barnets rättigheter
behöver stärkas på många områden och Folkpartiet driver därför på för att FN:s
Barnkonvention ska bli svensk lag.
Enligt Folkhälsoinstitutet löper barn till ensamstående föräldrar 50 procents ökad risk
för psykisk ohälsa jämfört med barn som bor med båda sina föräldrar. Konflikter
mellan föräldrarna påverkar mer än själva ensamföräldraskapet i sig. Vi vet också att
konflikter i samband med, eller efter, separationer är en fråga som många barn och
vuxna kontaktar BRIS, Rädda Barnen och Barnombudsmannen om. Att förebygga och
minska konflikter mellan barnets föräldrar är viktigt för barns hälsa.
Kommunerna har skyldighet att ge rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge.
Detta ansvar omfattar dock inte de ekonomiska frågorna kring barnets försörjning. När
föräldrar hamnar i kris i samband med en separation och har svårt att samarbeta kan
det lätt bli konflikter om ekonomin. Vi vill ge kommunerna ett samlat ansvar för
rådgivning till föräldrar som separerar, eller bor isär.
Alliansregeringen har uppmärksammat att det statliga ekonomiska stödet till
barnfamiljer kan bidra till konflikter mellan föräldrar som lever isär. En statlig
utredning har därför fått i uppdrag att se över hur de ekonomiska stödsystemen
påverkar samarbetet mellan särlevande föräldrar. Utredaren är Göran Harnesk (som
också är generalsekreterare hos BRIS) och han ska vara klar med sin utredning vid
årsskiftet. Utredningen har en egen webbplats. Vår förhoppning är, vilket framgår av
direktiven till utredningen, att den ska föreslå förändringar som bidrar till minskade
konflikter mellan särlevande föräldrar.
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