Barnbidrag - placering eller fika
Tänk att det där med barnbidrag kan vara så olika. Ta Lisa till exempel. Hon kämpar på med sitt
deltidsjobb på ICA, sina tvillingar och sin nästan-havererade ekonomi. Den nittonde varje månad äter
de havregrynsgröt till middag och det är bara för att barnbidraget kommer dagen därpå som Lisa inte
gråter sig till sömns. Räddningen är kommen, och även om det mesta av barnbidraget direkt går till
återbetalning av skulder, kan Lisa också unna sig och barnen ett besök på Mc Donalds och ett nytt
periodkort på SL.
För Karin är det helt annorlunda. Hon är koncernchef över några medelstora företag och har ingen
aning om när barnbidraget kommer. Det är bara ett belopp som med automatik förs in i den
femårige sonens framtidsfond. 950 kronor i månaden, år ut och år in, en nätt liten summa som stiger
till över 170 000 lagom till pojkens 15-årsdag. Men då har hon inte räknat med räntan och
värdestegringen. Vi kanske talar om en femtedels miljon. Inte illa för en som bara ska fylla moppe.
Sossarnas vallöfte om att höja barnbidraget med hundra kronor i månaden gladde förstås både Lisa
och Karin. Lisa drömmer om att gå och fika med sina väninnor. En hundring räcker till fem fikor om
hon varje gång nöjer sig med en liten latte. Karin däremot knappar glatt på miniräknaren. Sonens 15årspresent har plötsligt ökat med tolv tusen riksdaler. Netto alltså. Om fondplaceringarna fungerar
kan det röra sig om det dubbla. Pojken är duktig också. Kan redan alla bokstäver. Det kommer att gå
bra för honom i skolan. Kanske ska de låta studiebidraget han så småningom får också gå in i
framtidsfonden. En kvarts miljon i 18-årspresent. Det klingar faktiskt ännu högre.
Men så börjar sossarna krångla. De utser en ensamutredare som heter Anita Gradin. Hon tycker inte
att barnbidraget ska höjas, utan förlängas från 16 till 18 år. Antagligen tänker hon på alla Lisor ute i
landet, som har svårt att hålla i korvörena, och vars barn lider av sådana motivationssvårigheter att
de kanske inte klarar gymnasiet. Det är en fin tanke, att Lisorna ska bli garanterade bidrag ända tills
barnen blir myndiga. Alla Karinor däremot rasar. Sossarnas vallöfte blev plötsligt plus minus noll. Inte
ett öre mer än den futtiga femtedelsmiljonen de redan hade. Så visst kan man förstå att det stormar
om utredningens förslag. Det kommer att tjabblas åtskilligt om det här. Om hur mycket och hur
länge. Det konstiga är att ingen diskuterar vad Karin ska med ett barnbidrag till över huvud taget.
Hon som alltid kan unna sig den stora latten, med prinsessbakelse därtill.
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