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kommunalVAL

Min hjärtefråga –
barn med särskilda behov
Jag brinner för att barn och ungdomar med
särskilda behov ska få det stöd de behöver.
Lite om mig själv:
42 år, gift, bor i Kvarnbo.
4 barnsmor, jobbar inom socialvården, studerar till
socionom.
Saltviks komunfullmäktige, ledamot
Skol- och bildningsnämden, ledamot
Ålands Autismspektrumförening rf. Ordförande.
Ålands musikinstituts direktion, suppleant.
Handikapprådet för landskapet Åland, suppleant.
Nämndeman vid Ålands tingsrätt.

STÖRRE OCH SMARTARE KOMMUNER
- Jag arbetar för ökat samarbete mellan kommuner
och är positivt inställd till en sammanläggning av
kommuner på norra Åland.
- Kommunernas Socialtjänst (KST) är ett viktigt steg
för att nå likabehandling och rättssäkerhet för dem
som behöver socialt stöd och service.

FÖR VÅRA ÄLDRE
- Saltviks äldre och deras anhöriga borde få fler
möjligheter att välja det boende som passar dem
bäst. Är man tex. för frisk för att bo på Sunnanberg
vårdhem och känner sig otrygg och ensam i det
egna hemmet så borde det också finnas ett tredje
alternativ.

FÖR BARNFAMILJER
- Moderat Samling arbetar för att människor i högre
grad än idag får välja vilken kommunal service som
passar dem bäst. Den egna familjen vet bäst hur
behoven ser ut.
- Som förälder måste du själv få bestämma om du vill
vara hemma med dina barn eller utnyttja dagis. Jag
arbetar för att utveckla hemvårdsstödet och bygga en
allmän lekpark för de familjer som är hemma.

SERVICE/TRYGGHETSBOENDE
- Jag arbetar för att det ska finnas serviceboende
eller trygghetsboende inom Saltvik. Här bor man i
grupp med egna lägenheter och vissa gemensamma
utrymmen för social samvaro. Man kan äta och se på
TV tillsammans om man vill. Personal kommer vid
utsatta tider och hjälper till med mat, städning m.m..
Vid behov kan man komplettera med trygghetslarm,
hemvård, hemsjukvård.

FÖR VÅRA BARN
- Jag arbetar för gratis förskoleundervisning för
6-årsverksamheten. Jag vill gärna att förskolan
flyttas till skolan och blir en s.k. förskoleklass.
Barnen ges då förskoleundervisning varje dag
och får utnyttja skolans fritids före och efter
förskoleundervisningen. Allt detta för att trygga en
smidig övergång mellan dagis och skola och minska
den stora klyfta som nu finns samt att stimulera
barnens egna behov av självständighet i en trygg och
lekfull miljö.
- Saltviks skolor bör erbjuda läxläsning i skolan till
alla elever som vill och behöver.

FRISKVÅRD/MOTION
- Fler upplysta gator för våra motionärer och
utplacering av bänkar för våra äldre att vila på.
KOLLEKTIVTRAFIKEN
- Jag anser att det borde gå flera bussar mellan
Mariehamn från Saltvik. Detta prioriteras högt.

Läs mer på Moderat Samlings
gemensamma valplattform moderatsamling.ax
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