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Skattehöjningen stoppad – som lovat!
”En fumlighet och själv-
godhet av sällan skådat slag 
straffade sig: det går inte att 
ändra skattesatsen i decem-
ber utan mycket särskilda 
skäl och omständigheter, det 
går inte att slarva med kun-
görelser om kommunfull-
mäktiges sammanträden, det 
går inte att slarva med kallel-
sen till ledamöter/ersättare i 
kommunfullmäktige. Att gå 
på vänstermajoritetens i Ale 
inställning att man kan göra 
som man vill vore = anarki. 

Länsrätten går helt på 
min linje och har beslutat 
om inhibition av (förbud att 
verkställa) beslutet i kom-
munfullmäktige den 4/12 om 
en skattehöjning 2009. Kom-
munallagen gäller även i Ale 
kommun!

Den självgodhet som 
uppvisats de senaste 15 åren 
av vänstern gagnar inte Ale 
kommun och dess invånare. 
Vi folkvalda måste alla se till 
vår kommuns bästa och sluta 

hävda egenintressena. Den 
inkompetens som uppvisats 
av ansvariga tjänstemän och 
politiker, och som vid ett 
flertal tillfällen påtalats av 
mig, får nu substans: Läns-
rätten ignorerar helt kom-
munstyrelsens vänstermajo-
ritets invändningar mot mitt 
överklagande. Inget nytt 
kommunalhus i Nödinge 
för 100 milj kr, inga pengar 
till urskogar, inga pengar till 
riskföretag, inga fler idrotts-
hallar (det får räcka med 
17 milj kr till en bandyhall 
ingen bett om), inte mer 
skattepengar till vikingagår-
dar innan Ale kommun fått 
ordning på sin ekonomi, en 
gång för alla.

Beslutet av Länsrätten 
efter mitt överklagande 
innebär att Ale kommuns 
skattebetalare kommer att 
kunna behålla cirka 15 milj 
kronor (= skattehöjningen) 
mer 2009 av sina inkomster 
för egen konsumtion, enligt 

eget gottfinnande och inte 
till en helt onödig skattehöj-
ning p g a veliga politiker på 
vänsterkanten, med beslut-
svånda inför obehagliga 
beslut och med oförmåga 
att ta itu med Ale kommuns 
strategiska och strukturella 
problem.

 Det finns betydligt bättre 
sätt att anpassa den kom-
munala kostnadskostymen 
till nya förhållanden än en 
skattehöjning: rationalisera 
inom byråkratin och admi-
nistrationen, som tillåtits 
svälla i högkonjunkturen 
men som man inte vågar 
minska i rådande lågkon-
junktur, lägg ner icke-nöd-
vändig verksamhet, satsa på 
kärnverksamheterna: skola, 
vård och omsorg om våra 
äldre. Det finns minst 40-50 
milj kronor/år att inbespara 
i onödig verksamhet och 
byråkrati. 

En närmast pikant situa-
tion uppkommer nu: Hur 

har vänstermajoriteten i 
Ale tänkt sig fungera med 
en budget annan part har 
bestämt? Vore det inte bäst 
att överlåta rodret till poli-
tiker som är beredda fatta 
nödvändiga beslut, även om 
det innebär att tjänsteman-
nakadern skärs ner radikalt? 
Se på Kungälv: där tänker 
man slimma organisationen 
med att 150 tjänster dras 
in. Motsvarande är en nöd-
vändighet för Ale kommun” 
avslutar Pressfeldt som också 
tillägger: Vi är beredda 
diskutera en bred politisk 
lösning av Ale kommuns 
ekonomiska 
och struk-
turella pro-
blem. 

Jan A. Pressfeldt
Partiledare för Ad

Vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den15 
december ställde Leif 
Gustafsson (m) en ord-
ningsfråga till mig som kom-
munfullmäktiges ordförande. 
Leif Gustafsson ifrågasatte 
om sammanträdet varit utlyst 
i laga ordning så som kom-
munallagen föreskriver och 
föreslog att mötet skulle avly-
sas och att de ärenden som 
fanns på dagordningen skulle 
tas upp i januari. 

Sammanträdet ska annon-
seras i Alekuriren minst en 
vecka i förväg. Fullmäktiges 
ledamöter och ersättare ska 
kallas på samma sätt en vecka 
i före mötet. 

Alekuriren har under 
hösten ändrat utgivningsdag. 
Detta har tyvärr inte upp-
märksammats och annonsen 
har kommit för sent vilket 
naturligtvis kommer att 
åtgärdas i fortsättningen. 
Däremot anser jag att kallel-

sen har varit ute i tid. Kom-
munfullmäktige beslutade att 
fortsätta mötet enligt kallel-
sen. Mot beslutet reserverade 
sig (m), (ad), (sd) och (fp).

En olycka kommer sällan 
ensam. När protokollet var 
justerat visade det sig att 
det saknades uppgifter i den 
aktuella paragrafen. Jag har 
som ordförande fått ett brev 
från Leif Gustafsson (m) och 
Jan A Pressfeldt (ad) där de 
påpekar felaktigheter. I min 
roll faller det ansvaret på mig. 
Jag har besvarat brevet och 
bekräftar att det mesta som de 
påpekar stämmer. Den aktu-
ella paragrafen kommer att 
rättas och justeras på det sätt 
som krävs. Jag beklagar det 
som har inträffat och kommer 
naturligtvis att göra allt för att 
det inte ska hända igen.

Kommunfullmäktiges ordförande 
Inga-Lill Andersson (s)

Kommunfullmäktige 
i december '08

För barnfamiljen

Bo bekvämt i ett plan

ÄLVÄNGEN
Fräscht parhus om ca 100 kvm med sep. garage. Tre rum och kök med 

spännande planlösning. Kök med burspråk, altaner i både öst och västläge. 
Bra läge nära service och kommunikationer. 

Pris 1.575.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid med Hans Götestam
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Lantlig idyll

KOLLANDA
Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till sex rum och kök 
om ca 100 kvm. Fastigheten är vackert lantligt belägen på stor naturtomt 

om 4287 kvm Pris 1.550.000:- eller högstbjudande. 
Boka visningstid med Hans Götestam

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

SKEPPLANDA
Fristående 1,5 plansvilla med sep. garage och förråd, 5 rum och kök om
ca 135 kvm boarea. Inbyggt uterum i norr och altan i söderläge. Bra läge

med närhet till skola, dagis, affärer och kommunikationer.
Pris 1.350.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid med Hans Götestam

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29
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