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Ale Vuxenutbildning 

Webansökningen är öppen!

Nu kan Du söka lediga platser tom den 18/6!

Hela 85 % av svens-
ka folket säger nej 
till förslag om kvo-

terad föräldraförsäkring.  8 
% säger ja till att politiker 
skall bestämma hur föräld-
rarna skall fördela sina för-
äldradagar, det innebär att 92 
% säger nej till politisk kvo-
tering, allt enligt SIFO. En 
kvotering som en stor ma-
joritet av barnfamiljerna 
nobbar, men det tar det soci-
alistiska partiet ingen större 
hänsyn till. Barn blir en del 
i jämställdhets och arbets-
marknadspolitiken. Vi krist-
demokraterna säger nej till 
kvoterad föräldraledighet, 
det måste vara upp till för-
äldrarna själva att avgöra hur 
man vill ta ut sin föräldrale-
dighet.  

Kristdemokraterna anser 
att föräldrarna själv tillsam-
mans skall bestämma över 
tiden med sina barn. Barnens 
bästa måste vara utgångs-
punkten för alla beslut, inte 
vuxenperspektivet.

Det som var ämnat som en 
möjlighet för föräldrarna att 
koppla bort arbetet för att ta 
hand om sina barn, blir till nu 
en jämställdhetsåtgärd. Då 
spelar det ingen roll att den 
praktiska konsekvensen av 
en tre delad föräldraförsäk-
ring blir att allt fler barn går 
miste om tid med en förälder 
beroende på att alla lever inte 
i kärnfamiljer. Det innebär 
istället att barn kommer att få 

börjar tidigare på dagis. Det 
måste därför vara familjen 
som bestämmer över föräld-
raledigheten, inte socialde-
mokraterna.

Det är inte uppgivet och 
brist på framtidsvision att 
låta människor bestämma 
själva i frågort  där man själv 
vet bäst Tvångsdelad föräld-
raförsäkring är något som vi 
som kristdemokrater säger 
nej till. Hur familjer ska leva 
sina liv är inget som politiker 
ska bestämma över, och vi 
ska framförallt inte reglera 
hur många dagar mamma 
eller pappa ska vara hemma 
med sina barn. Föräldrarna 
är myndiga nog att avgöra 
detta själva. Här ska politiken 
backa helt.

Kristdemokraterna vill ha 
full frihet inom barnomsor-
gen och vill att de föräldrar 
som önskar vara hem med 
sina barn skall erbjudas stöd 
av samhället för det, likaväl 
som vi subventionerar en 
förskoleplats. Kristdemokra-
ternas förslag är rätten till ett 
kommunalt vårdnadsbidrag 
på 60 00 kr/månad. Det 
innebär att kommunen får en 
skyldighet att lämna ersätt-
ning direkt till de föräldrar 
som själva önskar ta hand om 
sina barn. När det genom-
förs kommer att trycket på 
barnomsorgen att minska 
eftersom fler får möjlighet att 
själva välja när de vill börja 
inom barnomsorgen.

En mamma sa i en inter-
vju;
 De är inte flest men skriker 
högst. Jag tror att det är 
många mammor som får ont 
i magen av det förslaget – 
Kvinnan bär barnet i nio 
månader, föder och ammar 
det. Det uppstår ett otroligt 
band som det är befängt att 
förneka. Hon menar att det 
inte är politiskt korrekt att 
vara emot en uppdelning av 
föräldraledigheten. 
Mammor som vill vara 
hemma ses som mindre 
vetande, kuvade och för-
tryckta. Varje skede i livet har 
sina val och rätten att lösa 
dem ska vara lika för kvinna 
och man. Vad innebär kvote-
rad föräldraledighet, nu när 
många föräldrar lever åtskilt 
även när man skall föda barn? 
Barnet kan då efter 5-10 
månaders föräldraledighet 
tvingas till ett nytt hem där 
pappan bor. Vad innebär det 
för mamman? Vad händer då 
med barnet? Blir det tryg-
gare barn? Ser man till barns 
rättigheter? Det är tur att 
det finns ett parti som står på 
barnens och familjernas sida 
den 19 september, för frihet 
mot politisk klåfingrighet. 

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Gift med 5 barn och helt emot
kvotering för barnens skull

Svar på insändare i förra veckans Alekuriren och 
ev svar till Stefan Hagman och Paula Örn (S):

Fri föräldraförsäkring för barnens skullMånga äldre makar 
har levt ett långt 
liv tillsammans 

- kanske ända sedan ung-
domsåren - och har tänkt 
leva tillsammans tills livets 
slut. Men som bekant får 
inte alla äldre leva den sista 
tiden i det egna hemmet.

Det är lika upprörande 
varje gång det rapporteras 
om äldre par som av kom-
muner nekas att fortsätta bo 
tillsammans när en av dem 
får sämre hälsa och behöver 
flytta till ett äldreboende. 
Omställningen och sorge-
processen är för många stor 
när de tvingas lämna sitt 
hem och blir i många fall 
ännu större av att de också 
tvingas lämna sin livskamrat. 
Kvar hemma bor inte sällan 
en förtvivlad ensam kvinna 
eller man som saknar sin 
livskamrat att dela vardagen 
med. 

Sedan 2006 innehåller 
socialtjänstförordningen 
en paragraf som säger att 
makar, sambor eller regist-
rerade partners som har 
beviljats särskilt boende 
ska beredas plats i samma 
boende, om de så vill. Det 
var en välkommen föränd-
ring, men inte tillräcklig, 
eftersom den inte gäller när 
bara ena parten har rätt till 
omsorg.

Ofta ligger även boen-
det långt från makarnas 
ursprungliga, gemensamma 
hem, vilket kan försvåra 
möjligheten att besöka 
varandra. Ett fortsatt liv 
tillsammans kan ge många 
äldre en ökad trygghet och 
livskvalitet, men innebär 
även att den anhörige kan 
vara en resurs och underlätta 
personalens arbete genom 
sin närvaro. Det måste alltid 
vara ett frivilligt val.

Lärdomar finns att hämta 
från andra kommuner. Ett 
sådant exempel är Göte-
borgs stad där partierna 
efter framgångsrikt politiskt 
arbete av Folkpartiet har 
kunnat enas om nya rikt-
linjer och regler kring hur 
avgifter och besittnings-
skydd för den medflyttande 
ska hanteras. 

En möjlig invändning 
mot en parboendegaranti 
för äldre skulle kunna vara 
ekonomiska konsekvenser 
för kommunen i form av 
ökat behov av platser i äldre-
omsorgen. I Göteborgs stad 
bedömde dock förvaltningen 
att det handlar om relativt få 
par och att kostnaden därför 
skulle bli liten (färre än tio 
platser i hela Göteborg). 

Genom flexibilitet och 
mångfald i boendeformerna 
för äldre kan fler äldre par 

leva tillsammans också den 
sista tiden i livet. Det är 
angeläget att inventera vilka 
lägenheter i de äldreboen-
den som finns i kommunen 
som är, eller kan göras, 
lämpliga för parboende. 
När nya äldreboenden pla-
neras och byggs bör en del 
av dessa anpassas till äldre 
makar med olika behov.

Jag föreslår Kommunfull-
mäktige besluta:

att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att ta fram ändrade 
riktlinjer för äldreomsorgen 
som innebär en parboende-
garanti, d v s att äldre par 
får bo tillsammans i särskilt 
boende – om de så önskar - 
även om den ena parten inte 
har eget omsorgsbehov.

att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att inom ramen för de 
äldreboenden som finns i 
kommunen inventera vilka 
lägenheter som är, eller kan 
göras, lämpliga för parbo-
ende.

att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i uppdrag 
att i den långsiktiga plane-
ringen för äldreboenden i 
kommunen beakta behovet 
av parboende.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

I nöd och lust – tills kommunen skiljer oss åt

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9


