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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Fick ett förslag om att 
skriva om reflexer i le-
darspalten. Ett svårt 

uppdrag, men jag förstår de-
finitivt tanken efter att själv 
nästan ha blivit överkörd i 
höstmörkret häromkvällen. 
Å andra sidan var hade jag 
min reflex? Varken häng-
andes vid sidan eller i jack-
fickan...

Det är en god idé att upp-
mana om reflexen och sär-
skilt småbarnsföräldrar 
bör kasta ett öga i barnens 
jackor.

Förutom reflexer finns 
det mycket annat som 
piggar upp i höstmörkret, 
Ulf Dohlsten till exem-
pel. Det var ett nöje att dels 
lyssna till hans roliga histo-
rier från ett ungt Göteborg. 
Mest gladde jag mig dock åt 
att det äntligen var välfyllt 
i teatersalongen i Ale gym-
nasium. Det har varit lite si 
och så med publiktillström-
ningen de senaste åren och 
faktum är att vill vi ha ett 
bra utbud på kulturområ-
det så måste vi också ta del 
av det. Att arrangera inför 
tomma läktare gör ingen 
glad, allra minst den som är 
ekonomiskt ansvarig.

Den påannonserade 
skattehöjningen har skapat 
debatt. Det lär bli en lång 
mangling i kommunfull-
mäktige i slutet av novem-

ber. Oppositionen kände 
sig överrumplade och smått 
chockade av majoritetens 
förslag.

Människor i allmänhet 
verkar ändå inte förvåna-
de bara något frågvisa. De 
som har ringt lokaltidningen 
är dock oerhört intressera-
de av skälen och målen. Det 
tycker jag är relevanta fråge-
ställningar. Pedagogiskt vet 
jag inte om majoriteten har 
lyckats fullt ut. Det talas om 
kommande svårigheter, höjd 
arbetslöshet och behovet av 
en bra beredskap att ta hand 
om oroliga människor. Ef-
tersom vi inte riktigt är där 
än har gemene man svårt 
att ta till sig dessa argu-
ment, däremot är de 
måna om att skolans re-
surser både säkras och 
utökas. Skälet till det är 
självklart den oro som 
redan har infunnit sig i 
samband med larmrap-
porterna från Skol-
inspektionen och 
Lärarförbundet.

Kanske är det 
bättre att tala 
om dessa be-
kymmer och 
förankra skat-
tehöjning-
en i saker vi 
redan kan ta 
på. Vad som 
väntar i fram-

tiden, sämre eller bättre 
tider, är ren spekulation. 
Men jag håller fullständigt 
med om att det ser inte sär-
skilt ljust ut och det är nog 
klokt att förbereda sig på att 
ha pengar till insatser för ar-
betslösa. Sedan var dessa 
pengar ska tas från, höjd 
skatt eller effektiviseringar, 
vet jag inte. Vad jag har för-
sått från aleborna är emel-
lertid att 60 kronor mer i 
månaden är okej bara de 
vet att pengarna går till rätt 
saker – skolan är tveklöst en 
av dessa som de prioriterar 
högst.

Så hur den här skatte-
höjningen kommer 

att landa handlar 
enligt mitt sätt 
att se det om 
ren pedagogik.
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Oppositionen rasar 
mot skattehöjningen
NÖDINGE. Vänsterma-
joritetens förslag till 
skattehöjning med 30 
öre per skattekrona 
retar upp oppositionen.

Nu rasar de mot för-
slaget.

– Det finns andra 
åtgärder som behö-
ver genomföras innan 
skatten höjs, säger 
Sune Rydén (kd). 

I förra veckan presenterade 
socialdemokraterna, vän-
sterpartiet och miljöpartiet 
ett förslag om att höja kom-
munalskatten med 30 öre 
per skattekrona 2009. Som 
skäl angavs den ökade oron 
på arbetsmarknaden och 
behovet av att stärka kassan 
för att kunna vidta åtgärder 
för de som behöver.

– Det är en statlig ange-
lägenhet och inget vi ska 
avsätta pengar för. Dessut-
om är det spekulationer. Vi 
vet fortfarande inte hur Ale 
kommer att påverkas av låg-
konjunkturen, säger Sune 
Rydén (kd) som blev mycket 

överraskad av beskedet om 
skattehöjning.

– Jag hade inte hört ett 
ord och min uppfattning är 
att det är fel ända att börja 
i. Vi måste först se över den 
kommuala nämndorganisa-
tionen. Vi vet att det finns 
gott om pengar att spara in-
ternt.

Han är dessutom orolig 
för att förslaget om skatte-
höjning enbart spär på oron 
hos medborgarna. På tisdag 
lägger Allians för Ale ett ge-
mensamt förslag om hur 
kommunens ekonomi kan 
stärkas.

– Vi kommer att preci-
sera ett antal åtgärder som 
vi känner är angelägna att 
genomföra, säger Sune 
Rydén.

Den senaste skatteprog-
nosen skvallrar om ytterliga-
re minus 9 Mkr, vilket majo-
riteten också ansåg vara skäl 
nog för att höja skatten.

– Det är en prognos och 
de har varit felaktiga förut. 
Vi kan inte spekulera med 
alebornas pengar och höja 
skatten i fall om att något 
skulle inträffa. Det finns 
andra verktyg, menar Sune 
Rydén.

Rose-Marie Fihn (fp) är 
också upprörd.

– Man börjar inte med 
en skattehöjning, utan först 
ser man över den befint-
liga verksamheten. Det är 
inte de stora inkomsterna, 
utan de små utgifterna som 
avgör. Varför inte informe-
ra oppositionen och ta en 
öppen diskussion om situa-
tionen, undrar hon.

Rose-Marie är orolig 

för hur privatekonomin för 
gemene man kommer att på-
verkas då kommunfullmäk-
tige tagit beslut om höjda 
VA-taxor, renhållningsav-
gifter, sotningstaxor med 
mera. Dessutom har Alebyg-
gen aviserat en hyreshöjning 
med 8%.

– Det blir många procent 
och som grädde på moset fö-
reslår man även att höja skat-
ten. Det här är oförskämt, 
menar hon.

Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt är inte heller blyg 
i sin kritik.

– Den är totalt onödig och 
bygger bara på en framtida 
misstanke om sämre tider. 
I goda tider öser man på, i 
sämre tider vägrar man an-
passa den kommunala jät-
teorganisationen som bär 
skulden till den urusla eko-
nomin. Man vill knäppa den 
borgerliga regeringen på 
näsan genom att höja skat-
ten i kommunen, men det 
är barnsligt. Varför är det 
bara Ale i Göteborgsregio-
nen som höjer skatten, det 
måste tyda på något?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nackspärr, Ischias
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Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Rose-Marie Fihn (fp) gillar 
inte skatte- och taxehöj-
ningar.

Sune Rydén (kd) är inte posi-
tiv till förslaget om en skatte-
höjning med 30 öre.

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

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.
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