
Min insändare i Ale-
kuriren om att fast-
ighetskatten är av-

skaffad och ersatt med en 
kommunal avgift på högst 
6000 kronor eller på 0,75 % 
av taxeringsvärdet om det är 
lägre fick tre stycken skri-
benter att fatta pennan och 
svara. Det är ju roligt med 
respons på en insändare för 
det hör inte till vanligheten. 

Vad är det då som är så 
upprörande med att den 
orättvisa och oförutsägba-
ra fastighetsskatten har av-
skaffats?  Ja från sossehåll 
kan man ju tänka att orsaken 
är som förre statsministern 
Göran Persson sa efter valet, 
vi förlorade valet på fastig-
hetsskatten vi klarade inte 
den debatten. 

För fastighetsskatten har 

ju varit omdebatterad i årti-
onden med ständigt stigan-
de taxeringsvärden och där 
regeringen har försökt lappa 
och laga och frysa taxe-
ringsvärdet för att mildra de 
värsta konsekvenserna. Nu 
är detta systemet borta och 
ett nytt förutsägbart system 
med en kommunal avgift 
infört.

Den nya modellen med 
kommunal fastighetsavgift 
innebär i korthet:

• 6000 kronor per 
småhus, dock högst 0,75 % 
av taxeringsvärdet

• 1200 kronor per lägen-
het i flerbostadshus, dock 
högst 0,4 % av taxerings-
värdet

Finansiering av reformen:
• Kapitalvinstskatten för 

privatbostäder höjs från 20 

till 22 %
• Uppskovsbelopp åter-

förs med vissa undantag till 
beskattning när en bostad 
övergår genom arv, testa-
mente, gåva, eller bodelning

• Uppskovsbeloppet rän-
tebeläggs med 0,5 % av upp-
skovsbeloppet

• Tak för uppskovsbelopp 
på 1,6 miljoner

Sverigedemokraterna har 
i ett sällsynt inlägg kom-
menterat och tyckt att man 
kunde ta bort denna idiotis-
ka skatt helt samt att garan-
tipensionerna skall ökas. 

Pengarna från den nya 
fastighetsavgiften skall till-
falla kommunerna. De stats-
bidrag som kommunerna får 
från staten sänks initialt med 
samma belopp som avgifter-
na. Men när ytterligare fast-

igheter byggs kommer in-
komsterna till kommunerna 
att bli större. Dessa pengar 
kommer att tillfalla kommu-
nerna utan att statsbidraget 
sänks. 

Det är inte så ofta vi 
kristdemokrater är överens 
med Sd men när det gäller 
att satsa på de sämst ställ-
da pensionärerna så är det 
en mycket viktig fråga för 
oss kristdemokrater som 
vi driver hårt i regering-
en. Bland de runt 800 000 
personer som lever endast 
på garantipension är 80 % 
kvinnor, här måste det till en 
satsning.

Alliansregeringen har 
också i vårpropositionen som 
kom i tisdags aviserat en sär-
skild satsning som kommer i 
höstens budgetproposition. 

Där tar regeringen ytterli-
gare ett steg för att förbättra 
de ekonomiska villkoren för 
i första hand de sämst ställda 
pensionärerna.

Andreas Hector (s) har 
hittat någon undersökning 
som Villaägarnas riksför-
bund gjort och som skall 
visa att 11% av villaägarna i 
landet och i Ale 23% skulle 
få höjd avgift 2008 jämfört 
med 2007. Ja hur Villaägar-
nas riksförbund räknat är 
mycket oklart och har kriti-
serats från regeringen. Men 
även regeringen konstaterar 
dock att ett mindre antal får 
högre fastighetsavgift 2008 
till följd av att begränsnings-
regeln för fastighetsskatten 
slopas. Det handlar främst 
om pensionärer som drabbas 
varför regeringen avser att 
bibehålla begränsningsregeln 
för pensionärerna. Så några 
23% som får höjd avgift i 
Ale lär det inte bli. Andre-
as skriver också mycket om 
Täby och andra kommuner 
som får en stor sänkning av 
fastighetsskatten men det är 
också i dessa kommuner som 
de största uppskovsbeloppen 
finns och som nu har ränte-
belagts med 0,5%. Även den 
höjda reavinstskatten slår ju 
hårdare mot dom som får 
bra betalt för sin villa. 

Lennart Sandkvist har 
synpunkter på att alliansre-
geringen slopat bostadssub-
ventionerna till nyproduk-
tion. 

Räntebidragen har ju varit 
en bidragande orsak till de 
skenande byggpriserna de 
senaste åren och även den 
förra regeringen hade för 
avsikt att fasa ut räntebidra-
gen på några års sikt.

Att regeringen tog tag i 
frågan och snabbt avskaffa-
de räntebidragen har ju hit-
tills inte minskat byggandet i 

landet. 
Alliansen har ju dessut-

om infört ett investerings-
stöd för ny och ombyggnad 
av särskilt boende. Denna 
form av boende har ju varit 
eftersatt  av den förra (S) re-
geringen under en lång tid 
med stor brist på platser som 
följd.

Kommun och finansmark-
nadsminister Mats Odell har 
också nyligen lagt ett förslag 
att avskaffa fastighetsavgiften 
helt på studentbostäder för 
att göra boendet billigare för 
studenterna. 

Däremot har jag förstå-
else för Lennart kritik av att 
räntan 0,5% på uppskovsbe-
loppet även om det inte kan 
kallas retroaktiv eftersom 
den gäller från 2008 vilket 
också lagrådet konstaterat. 
Man skall dock vara medve-
ten om att de sammanlagda 
uppskoven uppgår till ca 200 
miljarder. I praktiken har 
detta varit stora räntefria lån 
som staten beviljat. I jämfö-
relse med ett banklån är det 
fortfarande förmånligt med 
ett uppskov.

Men som Stefan Attefall 
kristdemokraternas ordfö-
rande i finansutskottet skrev 
på DN debatt nyligen: den 
införda räntebeläggning-
en på uppskov bör avskaf-
fas särskilt gäller det ränte-
beläggning på uppskov be-
viljade före reformens ikraft-
trädande. 

Kristdemokraterna har 
drivit frågan om fastighets-
skattens avskaffande i flera 
år. Vi gläds åt att vi nu bryter 
det gamla systemet. Det nya 
systemet är inte i alla delar i 
enlighet med vårt ursprung-
liga förslag men det är trots 
det en stor förbättring.

Sune Rydén
Kristdemokraterna i Ale
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Alliansens skolpolitik

Enligt Medborgarun-
dersökningen i Ale 
kommun har Ale 

kommun fått låga betygsin-
dex på faktorerna Påverkan 
och Förtroende inom områ-
det Nöjd-Inflytande-Index. 
Allra lägst var det på fak-
torn Påverkan. Där låg be-
tygsindex på 37 på en skala 
från 0 till 100 vilket kan jäm-
föras med 39 i genomsnitt 
både för kommuner i samma 
storlek som Ale och för alla 
kommuner i undersökning-
en. Enligt sammanfattningen 
av undersökningen kan be-
tygsindex under 40 betraktas 
som icke godkända.

Enligt min uppfattning 
är det ett dåligt resultat som 
visar att kommunfullmäkti-
ge måste göra insatser för att 
förbättra Alebornas möjlig-

het att påverka kommuna-
la beslut och de kommunala 
verksamheterna. Ett sådant 
sätt skulle kunna vara att 
införa möjlighet för Alebor-
na att ställa frågor angående 
aktuella fullmäktigeärenden 
vid en särskild frågestund, 
alltså att inför allmänhetens 
frågestund i direkt anslut-
ning till kommunfullmäkti-
ges sammanträde. Ett annat 
sätt skulle kunna vara att 
införa möjligheten att lämna 
medborgarförslag.

Kommunallagen 5 kap. 23 
§ ger möjlighet för fullmäk-
tige att bestämma att per-
soner som är folkbokförda i 
kommunen får väcka ären-
den genom medborgarför-
slag. Det är också möjligt att 
besluta att en person som 
har lagt ett medborgarför-

slag får delta i överläggning-
en i fullmäktige med anled-
ning av medborgarförslaget 
men däremot inte delta i be-
slutet med stöd av kommu-
nallagen 5 kap. 21 §.

En sökning på Inter-
net på ordet medborgarför-
slag visar att ett stort antal 
kommuner i landet har be-
slutat att införa möjligheten 
för sina invånare att lämna 
medborgarförslag. De första 
kommunerna som kom upp 
när jag sökte med leta.se 
var Rättvik, Gotland, Älv-
karleby, Sundbyberg, Fal-
kenberg, Linköping, Gö-
teborg, Mjölby, Huddinge, 
Askersund, Lekeberg, Ny-
näshamn, Sigtuna och Em-
maboda, alltså ett brett spek-
trum av sinsemellan olika 
kommuner runt om i Sve-

rige.
Med hänvisning till det 

ovanstående föreslår jag:
att Ale kommunfullmäkti-

ge beslutar införa allmänhe-
tens frågestund i direkt an-
slutning till kommunfull-
mäktiges sammanträden

att Ale kommunfullmäkti-
ge beslutar att personer som 
är folkbokförda i kommunen 
får väcka ärenden genom 
medborgarförslag, samt

att Ale kommunfullmäkti-
ge beslutar att den som väckt 
ett ärende genom medbor-
garförslag också ska ha ytt-
randerätt när hans/hennes 
medborgarförslag behandlas 
i kommunfullmäktige.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Motion till Ale kommunfullmäktige 
angående medborgarinflytande

Avskaffad fastighetsskatt, garantipension 
och slopade byggsubventioner

I mitten av april lämnar 
Allians för Sverige över 
årets ekonomiska vår-

proposition. Sedan hösten 
2006 har Sverige blivit ett 
bättre land där jobben blir 
fler, tryggheten ökar och 
välfärden förbättras. Men 
fortfarande har vi långt att 
gå, inte minst inom skolan. 

Den svenska skolans hu-
vuduppdrag är att ge alla 
elever tillräckliga kunskaper 
för att klara framtida studier 
och yrkesliv. I vårt land ska 
ingen halka efter utan att lä-
rarna uppmärksammar det. 
Tyvärr ser det inte ut så.  

Tusentals ungdomar, i 
verkligheten var fjärde elev, 
lämnar varje år grundsko-
lan utan ordentliga kun-
skaper. Andelen behöriga 
till gymnasieskolan är den 
lägsta på tio år och i mellan-
stadiet sjunker läskunnighe-
ten. Det är vad socialdemo-
kratins skolpolitik i verklig-
heten har lett till. Sverige 
är fortfarande en avancerad 
kunskapsnation, men det 
var länge sedan vi var bäst i 
klassen. 

Grunden för vår skolpo-
litik är att skolan ska ställa 
höga krav och ha positiva 
förväntningar på alla elever. 
Goda baskunskaper är avgö-
rande för all annan under-
visning. Om en elev inte har 
lärt sig läsa, räkna och skriva 
ordentligt under de första 
årskurserna blir det natur-

ligtvis svårt även i de andra 
skolämnena. Därför är det 
enormt viktigt att börja från 
början, i lågstadiet. Med 
betyg från sexan, nationel-
la prov i trean och skriftliga 
omdömen redan från första 
klass får lärarna de verktyg 
som krävs att upptäcka de 
elever som inte hänger med 
i undervisningen.

Regeringen lanserar nu 
en omfattande läsa-skriva-
räkna-satsning på 900 mil-
joner kronor fram till nästa 
val. Satsningen ska stimule-
ra kommuner och skolor att 
stärka arbetet med elevernas 
basfärdigheter, framförallt i 
lågstadiet. Pengarna ska ex-
empelvis gå till speciallära-
re, sommarskola och utökad 
undervisningstid. Dessutom 
fortsätter satsningen på lä-
rarnas fortbildning med 1,2 
miljarder. Därtill satsar vi 
ytterligare tre kvarts miljard 
på bland annat komplette-
rande utbildning för obehö-
riga lärare, SFI-lärare och 
rektorer.

Tillsammans i Allians för 
Sverige tar vi ansvar för ut-
vecklingen av dagens och 
morgondagens Sverige.

I Ale tar Allians för Ale 
ansvar för kommunen!

Allians för Ale
Sune Rydén Gruppledare (kd)

Rose-Marie Fihn Gruppledare (fp)
Ingemar Serneby Gruppledare (m)

Roland Wall Gruppledare (c)

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta både administrativt och 
med kundkontakter per telefon, mail och brev. Du är 
serviceinriktad, öppen och trivs med att ha kontakt 
med människor. Du ger alltid ett trevligt och proffes-
sionellt bemötande och för ett bra kundfokus är det 
viktigt att du har en känsla för kvalitet.

Bakgrund
Du som söker bör ha en 3-årig gymnasieutbildning 
och datorvana. Det är även meriterande om du har er-
farenheter av kundkontakter, kundadministration och 
kan arbeta under tidspress. För att trivas i vårt glada 
gäng är det viktigt att du har en positiv inställning och 
är flexibel. 

Ansökan
För ytterligare information kontakta Elisabet Bergwall, 
kundservicechef, 0303-38 30 67.

Välkommen med ditt personliga brev och CV senast 2 
maj 2008. Vi tar helst emot din ansökan via e-post till 
elisabet.bergwall@gotaenergi.se
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Besöksadress: Bultgatan 40 B
Kundservice: 020-23 15 00 www.gotaenergi.se

Göta energi ab är ett expansivt energiföretag med huvudkontor i 
Kungälv. Vi har idag närmare 60 000 kunder, framförallt i västra Sverige. 
På www.gotaenergi.se kan du läsa mer om oss.
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