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ÄLVÄNGEN 
4 ROK 113 + 8 KVM

Med ett mycket bra ytterläge och eftermiddagssol på 
innergården fi nner ni detta välskötta hus. Barnvänligt område 

med gångavstånd till allt. Grändhus, 1 1⁄2 plan. Byggår 
1972. Tomtarea 253 kvm med förråd. Garage i separat länga.

PRIS 1 495 000 kr / bud.
ADRESS Vårlöksvägen 2

VISAS Söndagen den 11 januari var vänlig boka tid
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-749000, 

0708-721899
SMS:A 42571 TILL 71122

www.svenskfast.se

ALE. Aledemokrater-
nas, Jan A Pressfeldt, 
överklagade kommun-
fullmäktiges beslut om 
skattehöjning till Läns-
rätten.

Den 23 december 
togs beslut om inhibi-
tion, verkställighets-
förbud.

– Därmed inte sagt 
att det inte blir någon 
skattehöjning. Den poli-
tiska majoriteten kan 
överklaga till Kammar-
rätten, säger kommun-
direktör, Stig Fredriks-
son.

Aledemokraterna är starkt 
kritiska till vänsterma-
joritetens ledning av Ale 
kommun. Öppet kritiseras 
de förtroendevalda och kom-
munledningens tjänstemän. 
Överklagandet av skattehöj-
ningen, som man ansåg togs 
försent då kommunfullmäk-
tige redan i september fast-
ställt budget och strategisk 
plan för 2009, blev en viktig 
delseger.

– Vänstermajoriteten i Ale 
misslyckades till och med 
med att höja skatten. Det 
visar att min kritik har varit 
befogad, säger Pressfeldt i en 
besk kommentar efter Läns-
rättens beslut att bifalla hans 
överklagande om skattehöj-
ningen.

Inhibition
Beslutet om verkställighets-
förbud (inhibition) innebär 
att Länsrätten bedömer att 
de argument Jan A Press-
feldt anger kan räcka när 
själva sakfrågan ska avgöras i 
februari. Den bedömningen 
gör inte kommunledningen.

– Vi har nu januari månad 

på oss att förklara bakgrunden 
och skälen till beslutet om 
skattehöjningen. Utgången 
av själva ärendet är inte själv-
klar bara för att Länsrätten 
har beslutat om inhibition, 
säger Stig Fredriksson.

Sakfrågan
Sakfrågan handlar dels om 
att mötet inte skulle ha varit 
kungjort i laga ordning dels 
att beslut om ny skattesats 
togs så sent som i december. 
Bakgrunden är att Ale kom-
munfullmäktige tog beslut 
om strategisk plan med 
budget och kommunalskatt 
i september. Under den oro-
liga hösten visade flera olika 
prognoser att Ales skatte-
underlag skulle bli betydligt 
sämre än förväntat. Förut-
sättningarna för att klara 
kravet om en god ekonomisk 
hushållning förändrades och 
kommunledningen förut-
spådde att en allvarlig ekono-
misk situation skulle kunna 
uppstå om inget gjordes. 
Vänstermajoriteten återkom 
därför till fullmäktige med 
fö r s l ag 
om att 
h ö j a 
skatten 
med 30 
öre för 
att dryga 
ut kom-
munens 
k a s s a 
m e d 
ca 14 
Mkr. Grundprincipen är att 
skattesatsen fastställs senast 
i oktober för att skattemyn-
digheten ska hinna adminis-
trera besluten. Enligt tidi-
gare rättsfall kan sägas att det 
krävs mycket särskilda skäl 
för att fullmäktige ska kunna 
anta en ny skattesats i decem-

ber. Vänstermajoriteten 
hävdar att sådana finns bland 
annat med hänvisning till de 
stora varsel som lagts i Väst-
sverige. Dessa kan komma 
att påverka aleborna och öka 
behoven av utbildning och i 
vissa fall försörjningsstöd.

– Det är spekulationer och 
prognoser är inget vi kan för-
ankra besluten i. Det är långt 
ifrån säkert att det blir så illa 
som många experter tror. Det 
kan mycket väl vara en tillfäl-
lig ekonomisk svacka som vi 
tar oss ur redan under 2009. 
Kommunledningen gör det 
bara lätt för sig genom att 
höja skatten för att slippa ta 
tag i de verkliga problemen. 
De vägrar effektivisera efter-
som det kan påverka deras 
kamrater som har ”livstids-
anställningar” i kommunen, 
säger Jan A Pressfeldt.

Kungörelse
Kungörelse av fullmäktige-
sammanträden ska ske senast 
sju dagar före mötet. Kallelse 
till det extrainsatta mötet för 
att klubba skattesatsen den 4 

decem-
ber kom 
i n t e 
P r e s s -
f e l d t 
t i l l -
h a n d a 
förrän 1 
decem-
b e r , 
det vill 
säga tre 

dagar innan. Kommunstyrel-
sen menar i sitt yttrande att 
med normal postgång nådde 
den ledamöterna den 28 
november – sju dagar innan 
mötet. I Alekuriren annon-
serades sammanträdet ut i 
tidningen som utkom samma 
vecka.

– Ärenden av så bråd-
skande karaktär medger för-
kortad kungörelsetid så vi 
anser inte att det finns någon 
formell felaktighet här heller, 
säger Stig Fredriksson.

Kräver ändå 22:30
Trots Länsrättens beslut om 
inhibition kommer skat-
temyndigheten att kräva 
aleborna på den höjda skat-
ten, 22:30. Det baseras på 
det besked som kommun-
ledningen gav myndigheten 
inför trycket av skattetabel-
len som skedde redan dagen 
efter beslutet i fullmäktige 
den 4 december.

– Skattemyndigheten 
kräver in den skatt som redo-
visas i skattetabellen. Om 
den här processen leder till 
att skatten blir oförändrad 
får aleborna skatteåterbäring 
2010, förklarar Stig Fredriks-
son.

Kommunstyrelsen hade 
ett extra sammanträde med 
anledning av Länsrättens 
beslut om inhibition i fre-
dags. Styrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s), ville avvak-
ta mötet innan han kommen-
terar ärendet.

Vi återkommer till ämnet 
i onsdagens nummer av Ale-
kuriren.

Länsrätten gick på Pressfeldts linje
– Beslutet om skattehöjning får inte verkställas
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Det är långt ifrån säkert att 
det blir så illa som många 

experter tror. Det kan mycket 
väl vara en tillfällig ekonomisk 

svacka som vi tar oss ur 
redan under 2009.

Jan A Pressfeldt

Kommundirektör Stig Fredriksson.   Arkivbild: Allan Karlsson
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