
Årets majtal i Ale gymnasium 
hade ett nationellt, regionalt 
och lokalt perspektiv. Frank 
Andersson oroade sig över 
det finansiella läget och den 
allvarliga situation som nu 
både regioner och kommu-
ner har hamnat på grund av 
sjunkande skatteintäkter.

– Regeringen har sänkt 
den statliga skatten med 85 
miljarder. Alla vi som tjänar 
mer än 27 000 kronor i måna-
den har fått ännu mer pengar i 
plånboken. Dessvärre medför 
skattesänkningen att staten 
nu inte har några pengar att 
hjälpa kommuner och regio-
ner med. Det tvingar många 
kommuner att höja kommu-
nalskatten som främst slår 
mot de som redan har det 
svårt, förklarade Frank An-
dersson.

Han var ganska mild i sin 

dom mot den moderata re-
geringen.

– Att lasta regeringen för 
de amerikanska bankernas 
kollaps och den globala fi-
nanskrisen hade varit mag-
starkt, sa han.

Istället berömde han sam-
arbetet som Socialdemokra-
terna har med både Folkpar-
tiet och Centerpartiet i Västra 
Götalandsregionen.

Bra samarbete
– Det fungerar väldigt bra. 
Centerpartiet i regionen på-
minner mycket om Socialde-
mokraternas upplägg. Folk-
partiet har en sund social-
liberal inställning och vi är 
överens om det mesta. När 
nu intäkterna sjunker hotas vi 
av neddragningar inom sjuk-
vården alternativt att genom-
föra en skattehöjning. Nu har 

vi som tur är sparat ett eget 
kapital på drygt 5 miljarder 
som vi har besämt oss för att 
frigöra delar av för att garde-
ra oss mot en skattehöjning 
och mot neddragningar. Det 
är resultatet av ansvarsfull po-
litik, menade Frank Anders-
son.

Den ökande arbetslöshet 
är ett växande bekymmer. Ef-
tersom taket i A-kassan inte 
har höjts riskerar många att 
inte ens få ut 80% av sin lön 
när de blir arbetslösa.

9000 kr mindre
– För en arbetslös före detta 
Volvo- eller Saabarbetare blir 
skillnaden 9000:- mindre på 
kontot. Det är klart att det 
får konsekvenser. Möjlighe-
ten att fortsätta konsumera 
minskar radikalt, slog Frank 
Andersson fast.

Han menade att alla måste 
vara med och finansiera en 
högre A-kassa.

Det blev också en redogö-
relse för hur regionpolitiker-
na möter nästa generation.

– Vi har varit ute i gymna-
sieskolorna och hör och häpna 
inte för att tala, utan bara för 

att lyssna. Gymnasieelever-
na har fått berätta för oss vad 
de anser är viktigt. Nummer 
ett är jobb och nummer två 
är ungdomsbostäder. I Göte-
borg har vi byggt många nya 
ungdomsbostäder de senas-
te åren, men vi måste själv-
klart fortsätta. Det är också 
en signal till er i kommuner-
na att prioritera lägenheter 
för våra ungdomar.

Avslutningsvis beklaga-

de han sig över stämningen 
i arbetarrörelsen. Kraven på 
partiledare Mona Sahlins 
och LO-ordförande Vanja 
Lundby-Wedins avgång 
skadar möjligheterna för en 
vänstermajoritet i nästa års 
val.

– Enligt tradition sluter vi 
upp bakom våra ledare i svåra 
tider. När Göran Persson 
tillträdde höjdes också många 
kritiska röster, något år senare 

dansade han i barnprogram 
och kallades för landsfader, 
frälsare och allt möjligt. Ge 
Mona Sahlin chansen. Att vi 
går samman och står enade 
är vår chans att först göra ett 
bra EU-val, ett bra kyrkoval 
i september och avslutnings-
vis vinna valet 2010, summe-
rade Frank Andersson.
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"Vi gör allt vi kan och lite till"

Jim Aleberg ser ljuset i en lång mörk tunnel

NÖDINGE. Regionledamoten och Göteborgs mång-
årige politiker, Frank Andersson var årets huvud-
talare på första maj i Ale.

– Ska vi vinna valet 2010 måste vi sluta kräva 
varandras avgång i rörelsen. Vi måste gå samman 
igen, vädjade han.

Frank gjorde också klart att någon skattehöj-
ning i regionen inte var aktuell.

– Frank Andersson manar till ordning i leden

Frank Andersson, re-
gionledamot, var årets 
huvudtalare på första 
maj i Ale."Vi måste gå samman"

NÖDINGE. – Vi gör allt 
vi kan och lite till för 
att vi alebor ska ha ett 
så gott liv som möjligt, 
inledde kommunstyrel-
sens ordförande i Ale, 
Jarl Karlsson (S).

Han lovade kraftfulla 
satsningar på den kris-
drabbade arbetsmark-
naden.

– All långtidsarbets-
löshet ska motverkas.

Kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Karlsson, gav inte alli-
ansregeringen någon nåd.

– Statens överskott som 
tidigare (S)-regeringar har 
samlad i ladorna för att an-
vända i svåra tider – som nu 
– har delats ut till människor 
som inte behöver skattesänk-

ningar. Det är en orättvis po-
litik. Därför finns det heller 
inga pengar kvar till ökade 
statsbidrag till den kommu-
nala sektorn 2009 och dess 
välfärdsarbete inom vården, 
omsorgen och skolan, påpe-
kade Jarl Karlsson.

Bekymmer
Han bekymrar sig mycket 
över den ökade arbetslösheten 
som, enligt honom,  kommer 
att fördubblas till sommaren. 
Han underströk dock att det 
redan finns pengar reserve-
rade i årets budget i Ale för 
kommunla åtgärder vid sidan 
av det statliga ansvaret för ar-
betsmarknadspolitiken.

– Vi har en riktad satsning 
på arbetslösa ungdomar 18-
24 år från dag 1. Vi kommer 

att satsa på kompetenshöj-
ning och omvårdnadsutbild-
ning. Energi och klimatinves-
teringar i kommunens fast-
igheter. Vi samverkar också 
med näringslivet om att skapa 
praktikplatser – sommarjobb 
– kommunen erbjuder 200 
platser och  jag hoppas att det 
privata näringslivet klarar av 
att ta emot lika många, sa Jarl 
Karlsson.

Minskade intäkter
Ale kommuns skatteintäk-
ter har minskat med 34 Mkr 
sedan budgeten antogs i sep-
tember 2008. Skattehöjning-
en med 30 öre som slogs fast 
i december var mer än nöd-
vändig.

– Den räcker ändå inte. 
Svåra avvägningar väntar, 

men vi kommer att fortsätta 
vår politik grundat på rättvi-
sa, frihet, jämlikhet och bro-
derskap med ett starkt so-
cialt inslag, där värdeorden 
nära, nytänkande och natur-
ligt är vägvisare, bekräftade 
Jarl Karlsson.

Som glädjeämnen tog han 
upp Alelion Batteries sats-
ning på elbilar och handels-
utvecklingen.

– Jag har i dagarna talat 
med företrädare för Klädkäl-
laren som inte har ändrat sina 
planer. De kommer att bygga 
en stor butik i Stora Viken 
med premiär 2012, så fort 
vägen står klar. Det kommer 
att bli Ales egna "Ullared".
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Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), hade inte 
mycket till övers för den moderatledda regeringen. Överskot-
ten som (S)-regeringar samlat i ladorna för att använda vid 
svåra tider har skänkts till människor som inte behöver det.

Jim Aleberg ser flera ljusglimtar i den annars nattsvarta vardagen. "SSU ökar i antalet med-
lemmar, många varslade är fackligt anslutna och i Ale är det vänstermajoriteten som väljer 
vilka prioriteringar som ska göras", underströk han i sitt tal.

NÖDINGE. IF Metalls 
representant, till-
lika regionpolitiker, Jim 
Aleberg, ser ljuset i 
tunneln.

– Men det är en lång 
tunnel som vi ska 
igenom, konstaterade 
han.

Till skillnad från 
många andra kunde han 
dock rada upp ljusglim-
tar.

Jim Aleberg  hade som tredje 
talare en positiv ingång. SSU 
ökar i antalet medlemmar, av 
3000 varslade metallare på 
Volvo är 97,3% fackligt an-
slutna och trots besparingar-
nas tid gläds han åt att det är 
en vänstermajoritet som tar 
beslut om vilka prioritering-
ar som ska göras i Ale.

Det fanns dock också en 
och annan syrlig kommentar 
i riktning Stockholm.

Kan påverka
– Regeringen försöker skydda 
sig från ansvar i finanskri-
sen, men faktum är att de 
genom rätt beslut kan påver-
ka mycket. De kan ju alltid 
börja med att ta händerna 
ur byxfickorna och sluta titta 
på, sa Jim Aleberg kritiskt och 
fortsatte:

– Moderaterna lovade oss 
att vi skulle se resultat av 
deras politik efter två år. Jag 
hoppas verkligen att de inte är 
nöjda när vi nu kan summera 
konsekvenserna av deras åt-
gärder.

Avgiften till A-kassan vill 
han sänka snarast.

– Maxbeloppet på 18 700 

kronor måste också höjas så 
att alla får en rimlig chans att 
få ut sina 80% i händelse av 
arbetslöshet.

Medias negativa fokuse-
ring på finanskrisen väcker 
avsky. Göteborgs-Postens 
många svarta rubriker om 
Volvo har medfört att han 
nu kallar GP för "företagets 
egen personaltidning".

– Faktum är ändå att jag 
tycker mig se ljuset i tunneln, 
men den är lång och mörk. 
2010 behöver vi en ny politik 
som sätter jobben först, avslu-
tade Jim Aleberg och hoppa-
des att alla utnyttjar sin röst-
rätt till EU-valet i juni.

PÅ LÄKTAREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


