
Rubrikerna de senas-
te veckorna har blivit 
svartare och svarta-

re. Alliansen i Ale verkar dä-
remot inte se vad som håller 
på att hända. De har i tid-
ningsartiklar tvivlat på låg-
konjunkturen och hävdade 
under torsdagens extrafull-
mäktige att läget ljusnat be-
tydligt tack vare Riksban-
kens räntesänkning tidigare 
samma dag. Stockholmsbör-
sen stängde oförändrat den 
dagen vilket säger en del om 
hur marknaden ser på saken. 
Det var ju också tur för Al-
liansen att extrafullmäktige 
var på torsdagen när Riks-
banken gick ut med ränte-
sänkningen så att de fick åt-
minstone ett argument till 
att Ale inte ska göra någon-
ting. Tänk om mötet varit 
dagen innan!

Idag, fredag när vi skriver 
detta, har till och med re-
geringen – om än motvilligt 
– föreslagit insatser för att 
stärka situationen i landet. 
Det är långt ifrån tillräck-
ligt, men bättre än inget!
Det är dock anmärknings-
värt att kommunsektorn inte 
får några extrapengar, vilket 
våra partier krävt på riksni-
vå, välbehövliga pengar. 

När vi i Socialdemokrater-
na, Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet gjorde budget och 
strategisk plan hade både vi 
och övriga kamrater samma 
förutsättningar och siffer-
underlag. Nu vet vi att vi 
får lägre intäkter. Våra mot-
ståndare lägger väldigt 
mycket energi på att tala att 
vi gör fel och tala om hur 
dumma vi är men vi sitter i 
samma båt. Tittar man i Al-
liansens förslag till budget 
vill de lika mycket som oss 
fast på lite andra sätt. Det 
saknas alltså samma pengar 
i deras budgetförslag. Inte 
heller under torsdagens 
möte presenterades några 
konkreta förslag på hur Alli-
ansen vill möta de lägre in-
täkterna och ökande beho-
ven i lågkonjunkturens spår. 

Det som presenterades 
var regeringens sänkta ar-
betsgivaravgifter vilket inte 
är någon nyhet och som vi 
redan tagit med i våra be-
räkningar. Vidare hävda-
des att kommunen har gott 
om pengar på banken vilket 
skulle göra skattehöjning-
en onödig. Snälla Allian-
sen – pengar på banken, lik-
vida medel, har man för att 
klara löpande utbetalning-

ar som löner och fakturor. 
Med minskade intäkter och 
ökade kostnader är peng-
arna på banken snabbt slut. 
Alliansen har tidigare sagt 
att man vill spara genom att 
ta bort kostnader som inte 
är en kommunal angelägen-
het. Vi kan bara gissa vad 
de tänker på: kultur, fritid, 
stöd i skolan, förebyggan-
de arbete och hälsoarbe-
te för att nämna något. Hur 
många ska behöva sägas 
upp? Är det en renrakad 
kommun med enbart lag-
stadgad minimiservice man 
vill möta medborgarna med? 

Vi i majoriteten vill leva 
upp till det vi sagt att vi ska 
göra. Vi har i vår strategiska 
plan motiverat bakgrunden 
till våra satsningar och hur 

vi finansierar verksamheten. 
Vi effektiviserar och priori-
terar och vi vill få de intäk-
ter vi budgeterat för.  

Det sägs att skattehöj-
ningen gör lågkonjunkturen 
djupare. Den här höjningen 
innebär 60 kr i månaden för 
den som tjänar 20.000. Al-
liansen tycker det är bättre 
att var och en lägger peng-
arna på konsumtion. En 
stor andel av det vi köper 
kommer inte från Sveri-
ge och Aleborna gör största 
delen av sina sällanköp utan-
för Ale. Dessutom kommer 
en del av summan att stanna 
på sparkontot. De här 60 
kronorna har alltså inte gett 
Ale någonting och knappt 
Göteborgsregionen eller 
övriga Sverige heller. Alter-

nativt går de 60 kronorna 
till Ale kommun. Då kan vi 
behålla personalen. Perso-
nal som i sin tur konsumerar 
varor och tjänster, fyller våra 
lokaler med verksamhet och 
dessutom sysselsätter andra 
genom de uppdrag, beslut 
och beställningar kommu-
nen gör. Den dagen vi på 
allvar börjar säga upp perso-
nal – då blir lågkonjunktu-
ren djupare.

När vi ändå pratar ekono-
mi vill vi förtydliga för den 
breda allmänheten att Ale 
kommun styr över kommu-
nalskatten och vissa avgifter 
men inte över momsfrågor. 
En momssänkning som Alli-
ansen pratat om till och från 
de senaste veckorna är alltså 
inget Ale kommun råder 
över. Det får Alliansen ta 

med de sina i Stockholm.

Peter Rosengren (mp)
Jarl Karlsson (s)

Göran Karlsson (v)

Fotnot: Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet föreslår en 
höjning av skatten med 30 öre. Anled-
ningen är att kommunen förväntas 
få lägre skatteintäkter (minst 9 miljo-
ner kronor, troligen minst det dubbla 
år 2009) kommande år på grund av 
konjunkturnedgången. Pengarna ska 
användas till att dels bibehålla nuva-
rande service och verksamhet samt 
dels till att möta ökade kostnader i 
verksamheterna och göra det möjligt 
att satsa extra på exempelvis utbild-
ningsinsatser i lågkonjunkturens spår.
För den genomsnittliga Alebon inne-
bär det en skattehöjning med 60 kr i 
månaden.
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Trafi kstart på nya 
järnvägen 15 december
Nedmontering av gamla järnvägen påverkar vägtrafi ken

På kvällen den 12 december går sista tåget på det gamla 
spåret mellan Torbacken och Hede, förbi Nygård. Då inleds 
arbetet med att montera ned kontaktledning, spår, signaler 
och övriga järnvägsinstallationer på sträckan, ett arbete som 
påverkar vägtrafi ken.

Fredagen den 12 december kl. 21.00 till söndagen den 
14 december kl. 14.00 kommer övergångarna vid den 
gamla järnvägen tidvis vara stängda och trafi ken ledas 
om.  Järnvägsövergången vid Skaven kommer att vara helt 
 avstängd söndagen den 14 december kl. 02.00-14.00. 

Spårbundna arbetsfordon kommer att trafi kera sträckan till 
dess att arbetet är färdigt. Signalerna vid vägkorsningarna 
kommer inte att vara i drift och vakter kommer att fi nnas vid 
korsningarna när järnvägsfordon passerar. 

Tidigt på morgonen den 15 december 2008 startar tågtrafi -
ken på den nya järnvägen. Hela det nya dubbelspåret mellan 
Torbacken och Hede börjar trafi keras den 20 december.

Kontakt: Krister Lindén, platschef, telefon 031-10 39 62
Mer information: www.banavag.se

Tänk på din säkerhet vid järnvägen. 
Passera endast på angivna övergångar.

BA N AVÄG I  VÄ ST |  T O R B A C K E N  –  H E D E

Rehabkedjan är ett 
stöd för människor 
att efter förmåga och 

med arbetsinriktad rehabili-
tering kunna komma tillba-
ka till arbetsmarknaden och 
den sociala gemenskapen. 

Försäkringskassan beräk-
nar att 75 000 personer 
kommer att passera gränsen 
för maxtid i sjukförsäkringen 
vid årsskiftet till 2010. Det 
är inte samma sak som att 
de kommer att sluta omfat-
tas att social- och arbets-
marknadsförsäkringarna. 
Omkring 10 000 kan komma 
att behöva uppsöka social-
tjänsten. Den som bedömts 
ha en arbetsförmåga ska 
dock stå till arbetsmarkna-
dens förfogande. 

Detsamma gäller de 28 
000 som uppnår månad sex 
i rehabkedjan vid årsskiftet 

till 2009. Många kommer 
att beröras av de undantag 
som finns (de väntar på 
operation, socialstyrelsen 
sjukskrivningsriktlinjer före-
skriver längre sjukskrivning, 
etc.). Om man efter perio-
den har en arbetsförmåga, 
inte till sitt tidigare jobb 
men till ett annat arbete, ja 
då ska man stå till arbets-
marknadens förfogande.  

Sjukpenningen är en 
ersättning vid sjukdom, inte 
arbetslöshet. Det faktum att 
oppositionen skräms nu är 
ju bara ett tecken på att det 
gamla systemet inte fung-
erade. Vi ska inte gömma 
undan människor i sjukför-
säkringssystemet, då står de 
ändå sämre rustade gente-
mot arbetsmarknaden. Det 
är mycket bättre att föras 
över från Försäkringskassan 

till Arbetsförmedlingen om 
man inte lyckas hitta ett jobb 
på en gång.

Vad gäller den tredje 
fasen i jobb och utvecklings-
garantin så är det ju väldigt 
konstigt att vänsterpartiet 
i Ale redan vet att reger-
ingen inte avsatt tillräckligt 
många platser då regeringen 
faktiskt inte har presenterat 
utformningen för garantin 
i fråga.

Om vi ser till socialbidrag 
så har de ökat med 1 procent 
i förhållande till förra året 
(sett till hela landet), om 
man undantar kostnaderna 
för nyanlända flyktingar. 
Ökningen sker också från 
historiskt låga nivåer och 
det är definitivt för tidigt att 
säga att det beror på reger-
ingens politik.

Vänstern presenterar 

också utträde ur försäk-
ringen som om den är för 
evigt men så är självklart 
inte fallet. Passerar man 
maxgränsen 12+18 måna-
der inträder en 3 måna-
ders karenstid, sedan har 
man rätt att återinträda i 
sjukförsäkringen. De som 
har en permanent nedsatt 
arbetsförmåga kommer dock 
självklart att beviljas sjuker-
sättning.

Regeringens politik 
bygger på att hjälper män-
niskor att bli friska med 
aktiva insatser istället för 
passiva sjukskrivningar. 

Mikael Cederbratt
Riksdagsledamot (m)

Ledamot i 
Socialförsäkringsutskottet

Svar: Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa! 

Alarmerande!
Vad är det som får 

kommunledningen 
att tro att Ales invå-

nare har det bättre ekono-
miskt än själva kommunen?

Frågan är intressant om 
man målar upp bakgrunden: 
Man måste komma ihåg att 
i en sjudande högkonjunk-
tur är det en lagom uppgift 
för beslutsfattare och före-
tagsledare att hålla kursen 
och åka med. Det är i låg-
konjunkturer och kriser det 
verkligen ställs krav och det 
är där det märks vilka som 
kliver fram och behärskar 
situationen.

Jag vet att jag inte är aktiv 
i det politiska längre men 
intresset för kommunen och 
dess invånare delar jag med 

många. Jag ser flera saker 
som sammantaget gör läget 
alarmerande. Vi har varit i 
en flerårig högkonjunktur. 
Lätt att åka med men också 
ett ansvar att förbereda 
inför lågkonjunktur. Att 
effektivisera är ett arbete 
som alltid måste fortgå, i 
företag som kommuner. 
Ibland svider det men syftet 
är att landa mjukare så fort 
det nalkas en nedgång. Här 
känns det som det stått 
ganska still. Visst har det 
effektiviserats, men det har 
slagit fel. Det har drabbat 
de som haft störst behov. 
Stora grepp krävs för att 
ge stora effekter. Att spara 
50.000kr här och 25.000kr 
där ger en hyfsad tertialrap-
port men ingen långsiktig 

stabilitet. Jag har sett och 
varit med om stora sam-
manslagningar i företag för 
att vinna samordningsef-
fekter. Ekonomi, order, 
planering, löner, ledning, 
övrig administration är 
exempel på avdelningar som 
slagits samman. Varför ser 
vi inget sådant inom kom-
munen? Min uppfattning är 
att kommunen inte är unik 
det avseendet. Det finns 
absolut pengar att spara på 
sammanslagningar mellan 
förvaltningar. Det viktiga 
här är att inte spara längst 
ut. Bland dem som möter 
barn och unga eller de som 
möter våra äldre. Det ger 
tvärtom kostnadsökningar 
på längre sikt i form av dålig 
kvalité.

På senare tid har vi sett 
beslut om taxehöjningar 
och ytterligare sparkrav på 
nämndernas verksamhet 
plus ett förslag om skat-
tehöjning. Det är tydliga 
signaler på att kommunen 
blöder ekonomiskt. Sats-
ningen på att skapa resurser 
skulle inletts för länge 
sedan. Det är hög tid att 
göra radikala förändringar 
mellan förvaltningar och 
nämnder. Ja, det kommer 
att svida men kommunens 
uppgift att värna om invå-
narna måste gå före even-
tuell prestige och tramp på 
tårna.

Tyrone Hansson

Majoriteten bemöter kritiken mot skattehöjningen

"Skattehöjning fördjupar inte 
lågkonjunkturen"


