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Från den 1 januari 2013 
höjs grundnivån i för-
äldrapenningen från 

180 till 225 kronor per dag.

Vi kristdemokrater i Ale 
tycker det är en förbättring 
för barnfamiljerna med 
små marginaler. Den höjda 
grundnivån ökar handlings-
utrymmet för föräldrar som 
ännu inte hunnit arbeta upp 
en bra ersättningsnivå. Den 
senaste uppräkningen av 
grundnivån skedde 2004. 
Månadsersättningen ökar nu 
med 25 procent, från 5 400 
till 6 750 kronor vilket inne-
bär att  dagersättningen går 
från 180 kr till 225 kr. 

Förslaget innebär en 
avsevärd förstärkning för 
framför allt unga föräldrar 
som inte hunnit etablera sig 
på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att ytterligare ett 

kristdemokratiskt vallöfte 
kan bockas av.

Studerande föräldrar 
få större stöd. Regerinen 
avsätter även 47 miljoner 
kronor för en höjning av till-
läggsbidraget för studerande 
med barn med 10 procent. 
Detta ökar den ekonomiska 
tryggheten för studerande 
föräldrar och deras barn. En 
för låg nivå på tilläggsbidra-
get till studerande med barn 
riskerar att försvåra studier 
och inträde på arbetsmark-
naden för föräldrar.

En annan förbättring för 
föräldrar blir att det så kall-
lade VAB-intyget slopas 
från 2013. Intyget utfärdas 
av förskolor och skolor för 
att föräldrar ska kunna få 
tillfällig föräldrapenning. 
Försäkringskassan har andra 
kontrollsystem som bedöms 

täcka behovet att upptäcka 
och motverka felaktiga 
betalningar.

”Sista-datum” för 
uttag förlängs. Samtidigt 
med höjningen aviseras en 
förändring av föräldraför-
säkringen som innebär att 
föräldrarna får spara högst 
20 procent av föräldrapen-
ningdagarna efter barnets 
fyraårsdag. Det innebär att 
högst 96 dagar kan tas ut 
efter denna tidpunkt. 

Underlätta för nyan-
lända. Den föreslagna 
förändringen kommer att 
hjälpa nyanlända svenskar 
att etablera sig. Föräld-
rapenningens nuvarande 
konstruktion medför att 
föräldrar till barn som är 
födda utomlands tilldelas 
föräldrapenning retroaktivt. 
Det innebär till exempel att 

Unga föräldrar får mer i föräldraförsäkringen

Rådet för funktions-
hinderfrågor är 
en mötesplats för 

samråd och ömsesidig infor-
mation mellan företrädare 
för funktionshinderorgani-
sationerna och företrädare 
för kommunstyrelsen samt 
nämnder.

Rådet är även remiss- och 
referensgrupp i frågor som 
berör de funktionshindrades 
situation i kommunen.

Rådet är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen 
och består av 10 ledamöter 
och 10 ersättare. 

Rådet sammanträder ca 6 
gånger per år. 

Rådet för funktionshin-
derfrågor har till uppgift:

att förstärka inflytandet i 
alla frågor som gäller funk-
tionshindrade att verka för 
att funktionshinderfrågor 
beaktas i nämndernas verk-
samhetsplanering att initiera 
nya funktionshinderfrågor i 
nämnder/kommunstyrelse 
och förvaltningarna 

att vara remissorgan i 
frågor som berör funktions-
hindrade att vara ett forum 
för opinionsbildning och 
kunskapsspridning 

På sammanträdet den 
17 september uppvaktades 
rådets vice ordförande, 
Gunilla Wallengren, som 
bland annat tagit sitt 70:e 
SM-guld och fått bra pla-
ceringar i nyligen avslutade 
Paralympics i London. 

Ingrid Karlsson från 
Skatteverket informerade 
om trängselskatt. Det väst-
svenska paketet ska finan-
sieras genom 17 miljarder 
från staten, 3 miljarder från 
regionen, Göteborg och 
Halland samt 14 miljarder 
från trängselskatt.

Du som har parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 
kan ansöka om befrielse från 
trängselskatt.

Trafikingenjörerna Ken-
neth Gustavsson och Hans 
Welin informerade om 
trafiksituationen i Älvängen. 
De fick många synpunkter 
på förbättringar med sig bla 
att parkeringsplatserna är för 
smala, att företagare inte ska 
ställa ut varor och skyltar på 
ledstråken, för höga kanter 
och nivåskillnader.

Gunilla Wallengren som 
ingår i gruppen som arbetar 
med att se över reglementen 

för färdtjänst och riksfärd-
tjänst informerade om hur 
långt vi har kommit.

Samtliga nämnder infor-
merade om sina verksam-
heter och organisationerna 
hade ett antal frågor som ska 
besvaras på sammanträdet i 
november. Bla är man besvi-
ken på att inte ha fått ta del i 
arbetet med det nya äldrebo-
endet Backavik i Nödinge. 
Nästa möte kommer därför 
att förläggas där.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i rådet för
funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Aktivt funktionshinderråd i Ale

Angående busstrafi ken 
i Ale. Buss 401 blir ny 
linje. Vilken buss går 

då till Kungälvs sjukhus?
Hur blir det med buss 

403? Ska 402 stanna vid 
Stora Viken? Buss 40 som 
går från Angered centrum, 
ska den gå via Eriksdal innan 
den går till Hjalmar Bran-
tingsplatsen? Kommer 402 
att ha förbindelse med bus-
sarna i Eriksdal?             Karin

Frågor om 
busstrafi ken

Västtrafi k svarar:

Hej Karin. De som 
reser med linje 401 
på sträckan Bohus–

Kungälv kommer istället att 
kunna ta linje 301. 

Linje 403 avvecklas, 
istället går pendeltåget Ale–
Göteborg. 

Linje 402 kommer även i 
fortsättningen att stanna på 
hållplats Stora Viken. 402:an 
stannar även vid Eriksdal, 
men har inte samtrafik med 
Grön Express eftersom 
expressbussen ändå går så 
ofta som var 5–10:e minut. 

Linje 40 kommer inte att 
gå via Eriksdal, det skulle bli 
en alltför lång omväg. De 
som reser från Eriksdal kan 
istället ta linje 402 som stan-
nar vid Klareberg, där man 
kan byta till linje 40. 

Stefan KrafftÅterförsäljare person- och transportbilar

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

SÄLJARE?
Bättre Bil i Nödinge säljer nya Ford, 
person- och transportbilar, samt bättre 
begagnade bilar. Nu söker vi en ung 
kreativ säljare, kille eller tjej, med goda 
sociala egenskaper.
Erfarenhet från branschen är inget måste, 
men en fördel.

För mer information, kontakta Dominik.

JUST NU!

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER
Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Bolaget investerade nyligen i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kundreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:

www.rormarkning.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 9 oktober. 
Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

föräldrar till ett barn som 
kommer till Sverige vid 
fem års ålder tilldelas lika 
många dagar som när ett 
barn är fött i Sverige, det 
vill säga 480 dagar. Ett 
långvarigt uttag av föräldra-
penning när barnet är äldre 
kan dock motverka ambi-
tionen att nyanlända utrikes 
födda föräldrar bör delta i 
arbetsförberedande insatser 
som kan föra dem närmare 
arbetsmarknaden. 

Ökad valfrihet. Andra 
förändringsförslag är att 
föräldrar som i praktiken 
är ensamstående ska kunna 
få del av alla föräldrapen-
ningdagar (exempelvis för 
att den ena föräldern sitter i 
fängelse) och att ensamstå-
ende föräldrar ska få utökade 
möjligheter att överlåta 
föräldrapenning till annan 
försäkrad.

Vi kommer också att 
utreda hur föräldrar kan 

få bättre stöd att i större 
utsträckning själva reglera 
underhållet genom ett civil-
rättsligt avtal om underhålls-
bidrag. Därmed skulle cirka 
40 procent av barnen för 
vilka det i dag lämnas (stat-
ligt) underhållsstöd kunna få 
ett högre underhåll.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale


