
Sverige har många var-
dagshjältar. De lägger 
oräkneliga timmar varje 

år på ideellt arbete. Männ-
iskor som lyssnar på barn 
som har det tufft hemma. 
Människor som skyddar ut-
satta kvinnor. Människor som 
hjälper hemlösa med mat och 
tak över huvudet. Människor 
som åker ut till krigsdrab-
bade länder och lånar ut sina 
händer till att operera och ta 
hand om skadade. Listan kan 
göras längre. 

Vi kristdemokrater vet att 
samhället är större än staten, 
och vi vill uppmuntra fler att 
engagera sig ideellt. Både för 
att behoven av hjälp är stora 
och för att det ger mycket 

tillbaka att få vara med och 
bidra. Civilsamhället bygger 
Sverige starkt och vi ger nu 
ökade förutsättningar för 
ideella organisationers att 
bedriva sin viktiga verksam-
het.

Under 2011 gav svensk-
arna 5,2 miljarder kronor till 
välgörande ändamål. Tack 
vare Kristdemokraterna kan 
privatpersoner sedan ett år 
tillbaka göra avdrag för gåvor 
på upp till 6 000 kronor per 
år. 

Att uppmuntra ideella 
organisationer är dock ingen 
självklarhet för alla partier.

Socialdemokraternas syn 
på frivilligt engagemang och 
det civila samhället visar sig 

tydligt i deras budgetmotion 
där de beskriver avdrag för 
gåvor till ideella organisa-
tioner i termer av statliga 
subventioner. Avdraget ska 
avskaffas eftersom det ”gör 
skattesystemet krångligt”. I 
Socialdemokraternas sam-
hälle är det staten och det 
offentliga som är samhället. 

Viktig skiljelinje
Här går en viktig skiljelinje 
i svensk politik. Kristdemo-
kraterna vill självklart ha en 
offentligt finansierad välfärd, 
men vi tror inte att staten är 
lösningen på alla problem. Vi 
vill inte förminska medbor-
garnas ansvar för sina med-
människor till att betala skatt 

och sedan 
överlåta allt 
ansvar till 
byråkrater 
och poli-
tiker. Vi 
vill i stället 
uppmuntra 
människor 
till ett eget 
engagemang 
och ett 
personligt 

ansvar för sin egen och andras 
välfärd. 

I dag är 43 organisationer 
godkända av Skatteverket 
men vi hoppas förstås att 
antalet ska växa. Plan Sverige, 
en av dessa organisationer, 
berättade nyligen att avdraget 
hittills gett dem 10 miljoner 
extra. Fler ideella organisa-
tioner borde ta chansen att 
bli godkända som gåvomot-
tagare. 

Kristdemokraterna vill att 
avdragsrätten ska utvecklas 
och bli ännu bättre. Att flera 
kategorier av ideella organi-
sationer ska godkännas som 
gåvomottagare och att nivån 
på avdraget ska höjas. Det 
kommer vi kristdemokrater 
fortsätta att arbeta för. Julen 
står snart för dörren och 
stressen över julklappsinköp 
är högst påtaglig. Funderar 
du på en julklapp till den som 
har allt – varför inte ge en 
gåva till den som inte har allt.

Penilla Gunther (KD)
Riksdagsledamot, 

Västra Götalands norra
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Mer sunt förnuft, 
färre regler och 
mindre detalj-

styrning. Det är vad jag 
eftersträvar, inte minst inom 
skolan.

I skollagen står det vad 
som gäller kring avgifter 
vid till exempel utflykter i 
skolan. Visst kan kommuner 
i vissa fall välja att vara tyd-
ligare än skollagen, men hur 
kan den politiska oppositio-
nen välja det här området att 
vässa sig på när skolresulta-
ten fortfarande inte är till-
fredsställande? Vårt fokus är, 
och ska vara, hur vi gör för 
att lyfta kunskapsresultaten 
hos våra barn och elever. 

Ekonomisk utsatthet 
hanteras inom andra delar 
av kommunen, inte inom 
skolan.

Jag pratar gärna männis-
kosyn, Dennis Ljunggren. 

Min människosyn grundar 
sig på alla människors lika 
rätt och värde och rätt 
och möjlighet att själva få 
bestämma över sina liv. Men 
diskussionen om vem som 
ska bestämma över våra 
medborgare, de själva eller 
politiker vid ett samman-
trädesbord, den ska vi nog 
ta under en annan rubrik än 
under avgifter i skolan.

Beslutet om avgiftsfri 
skola kan få oanade effekter, 
jag hoppas innerligt att våra 
barn kan få fortsätta gå till 
pulkabacken även efter års-
skiftet utan att skolan ska 
behöva köpa in pulkor och 
hjälmar.

S, V & MP är i allra högst 
grad medvetna om att de 
reglerna ni, tillsammans 
med FP, röstade igenom fick 
precis de konsekvenserna i 
Luleå kommun. Jag är rädd 
att det kommer att hända 
här också. Det är inte ralje-
rande, det är i allra högsta 
grad exempel från verklig-
heten.

Dennis Ljunggren vill ge 
1 miljon kronor till klasskas-
sor. Då undrar jag vilka två 
lärare du ska ta bort för att 
finansiera det?

Politik handlar om prio-
riteringar. Jag prioriterar 
fler lärare i skolan framför 
att välja något som redan är 
reglerat i skollagen!

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden
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Vår politik gör skillnad. 
Vi tänker fortsätta påverka 

Ale i rätt riktning.

www.sverigedemokraterna.se

Tidigare i höstas 
presenterade vi 
socialdemokrater 

tillsammans med Miljöpar-
tiet våra förslag för hur de så 
kallade AFA-pengarna skulle 
fördelas. För Ales del hand-
lade det om 23,9 miljoner. 
Ett av våra förslag innebar 
ett kraftigt tillskott av det 
sökbara investeringsstödet 
till föreningarna i Ale. 

Den styrande moderatal-
liansen, som inte själva hade 
lagt något förslag på pengar 
till föreningslivet, ställde 
sig bakom vårt förslag och 
i oktober fattades ett beslut 
om att dela ut ett sam-
manlagt stöd på 4 miljoner 

kronor till föreningslivet. 
Ett helt enigt fullmäktige 
fattade detta beslut från 
början var ett förslag lagt av 
S och Mp.

Vi blev därför oerhört 
förvånade när vi fick kän-
nedom om ett mail som 
Moderaterna i Ale skickat 
till en mängd föreningar. 
Där talar man om hur glada 
man är över att ha fattat 
beslutet och hänvisar till 
moderaternas hemsida för 
”mer information”. 

Där talar man om att 
”majoriteten” i fullmäktige 
har röstat för extra pengar 
till föreningarna. Nu är ju 
inte detta att direkt fara med 

osanning eftersom ett helt 
enigt fullmäktige naturligt-
vis kan beskrivas som en 
”majoritet”, mer än hälften 
av en given grupp. 

Problemet, som Mode-
raterna självklart är mycket 
medvetna om, är att man 
i politiken alltid använder 
begreppet ”majoritet” för att 
beskriva den politiska led-
ningen till skillnad från oss 
som inte ingår i ledningen, 
det vill säga oppositionen. 

Att på detta sätt med 
tveksamma textformule-
ringar och en hänvisning till 
Moderaternas egen hemsida 
”för mer information” för-
söka ensamma ta åt sig äran 

för ett beslut som fattades 
i total enighet efter förslag 
från Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tycker vi är ett 
trist och onödigt tilltag. 

Hade det inte varit mer 
smakfullt att vi alla höll 
oss till den information 
som tydligt presenterades 
för föreningslivet genom 
den gemensamma artikeln 
i Alekuriren? Vi gjorde ju 
trots allt detta tillsammans 
för föreningarnas bästa? 
Vi hoppas att Moderaterna 
håller sig för goda för lik-
nande tilltag i framtiden. 

Paula Örn (S)
Kommunalråd i opposition 

Peter Rosengren (MP)

(M) försöker ta äran för gemensamt beslut

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80
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Vad vore Sverige utan alla vardagshjältar? 


