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Ale kommunfullmäktige 
rev i november upp sitt tidi-
gare beslut om strategisk 
plan och budget för 2009-
2010 som togs i september 
förra året. Istället föreslogs 
en skattehöjning med 30 
öre. Oppositionen försenade 
beslutet genom att begära 
bordläggning, vilket man 
kan göra även om bara en 
minoritet i fullmäktige så 
anser. Kommunfullmäkti-
ges ordförande, Inga-Lill 
Andersson (S) kallade därför 
snabbt till ett extra samman-
träde för bordlagda ärenden, 
där beslutet om skattehöj-
ning klubbades. Det menade 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt var för sent.

– Beslut om budget måste 
tas för november månads 
utgång, sa Pressfeldt och 
överklagade beslutet till 
Länsrätten. 

Ale kommun förklarade 
det sena beslutet med att 
extraordinära händelser med 
stora varsel och hot mot sys-
selsättningen har medfört 
ett allvarligt finansiellt läge 
varför skattesatsen måste 
ändras.

Minoritetsbordläggning
Länsrätten skriver i sin dom 
att den direkta anledningen 
till att budgetbeslutet inte 
kunde fastställas för novem-
ber månads utgång berodde 

på bestämmelserna om 
minoritetsbordläggning. 
De förändrade ekonomiska 
förhållandena i kommunen 
ger skäl att fatta beslut om 
en ändrad skattesats. Med 
detta som bakgrund avslår 
Länsrätten Jan A Pressfeldts 
överklagande.

– Förhoppningsvis är vi 
färdiga med den här frågan 
nu så vi kan rikta alla våra 
resurser på att komma till 
rätta med övriga problem i 
ekonomin. Det går självklart 
att överklaga till Kammar-
rätten, men det krävs pröv-
ningstillstånd och det tror 
jag inte de ger till det här 
ärendet, säger Jarl Karlsson.

Besviken och förvånad
Jan A Pressfeldt (Ad) var 
besviken och förvånad över 
domen.

- Kommunallagen är 
mycket tydlig, beslut om skat-
tesatsen kan inte fattas under 
december utan mycket starka 
skäl och sådana föreligger 
inte. Ingen annan kommun i 
Sverige har försökt. Det finns 
åtskilliga kommuner som har 
drabbats betydligt hårdare 
än Ale av finanskrisen. De 
delar i kommunallagen som 
behandlar just dessa frågor 
görs nu obsoleta, det vill säga 
att de upphör att ha rättsver-
kan. Därför kommer jag att 
överklaga till Kammarrätten, 

som säkert har sin åsikt klar, 
men framför allt till Reger-
ingsrätten eftersom det finns 
ett prejudikat tidigare men 
detta rättsfall har nu misst 
sin betydelse. Därför är det 
angeläget att pröva frågan 
så att nytt prejudikat skapas. 
Eller framtvinga en lagänd-
ring, säger Jan A Pressfeldt.

Skattehöjningen med 30 
öre trädde i kraft 1 januari 
2009 och ger Ale kommun 
cirka 14 Mkr.

Ale kommun vann skattetvisten i Länsrätten
– Pressfeldts överklagande avslogs
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Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson (S) var nöjd 
med Länsrättens dom.

Jan A Pressfeldt (Ad) tänker överklaga beslutet, men för det 
krävs prövningstillstånd vilket han inte säkert kommer att 
få.

NÖDINGE. Skattehöjningen om 30 öre ligger fast.
Länsrätten avslog Aledemokraten Jan A Press-

feldts överklagande.
– Skönt att vi äntligen har fått besked och 

en bekräftelse på att vi har gjort rätt, säger en 
lättad kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (S).

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!


