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Alla erbjudanden gäller även i vår butik Elon i Nol, välkomna!

Alevägen 37, Nol

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

599:-
Ord pris 799:-

Soda Stream
Genesis

Kolsyrat 
vatten på 
3 sekunder

25%
RABATT

i Råd & Rön

+PÅ KÖPET

Jubi l Eums
erb judande

1 st kolsyrepatron
1 st vattenfl aska

ÖPPET HELA SOMMAREN!
Vardagar 9-18, Lördagar 10-14

Tel 0303-74 08 38

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Skattesatsen om 22,30 ligger 
än så länge fast enligt beslut 
i Länsrätten i Väners-
borg. Nu begär Jan 
A Pressfeldt (Ad) 
prövnings t i l l -
stånd för att 
överklaga besu-
tet i Kammarrät-
ten i Göteborg. 
Han anser inte 
att det förelig-
ger några sär-
skilda skäl 
för att 

få ändra den skattesats som 
kommunfullmäktige tog i 

september förra året. 
Om det finns sär-

skilda skäl kan 
budget för-
slaget upprät-
tas i novem-
ber månad. 
På grund av 
b o r d l ä g g -
ning togs 
beslutet om 

s k a t t e h ö j -
ningen först i 

december.
– Ale 

kommun och Länsrät-
ten menar att detta är den 
direkta anledningen till det 
sena beslutet, men jag anser 
inte att det är ett särskilt skäl 
till att upphäva ett beslut 
som har vunnit laga kraft. Ett 
särskilt skäl till att höja skat-
ten hade till exempel varit 
en plötslig nedläggning av 
en större industri som direkt 
påverkar sysselsättningen 
och därmed skattekraften. 
Något sådant skäl finns inte, 
menar Jan A Pressfeldt.

Besluten överklagades
I begäran om prövningstill-
stånd hänvisas till ett rättsfall 
i Hällefors, 1982, där kom-
munfullmäktige tvingades 
upphäva tidigare beslut och 
anta en ny skattesats i decem-
ber. Det särskilda skälet i 
detta fall var ett domine-
rande företags uppsägning 
av 225 personer som ytter-
ligare belastade en redan 
hög arbetslöshet. Besluten 
överklagades och hamnade i 
Regeringsrätten som till sist 
fastställde kommunfullmäk-
tiges beslut.

– Det var en katastrofsi-
tuation i Hällefors och Ale 
kommun är inte i närheten 
av detta. Vi har i grunden 
en stark ekonomi och reger-
ingen har förstärkt kom-
munsektorn med 3 miljarder 
ytterligare. I min mening 

behövs det ingen skattehöj-
ning och det fanns definitivt 
inga särskilda skäl att anta 
en ny skattesats efter okto-
ber månads utgång, menar 
Pressfeldt.

Länsrätten gav Ale 
kommun rätt i sin dom den 
20 april. Hur Kammarrät-
ten ställer sig om sakfrågan 
prövas spekuleras det fritt 
om. Kommunjuristen, Eva-
Marie Ekman, vågar däre-
mot inte gissa.

– Det är en principiellt 
viktig fråga och eftersom det 
bara finns ett rättsfall tidi-
gare att hänvisa till tror jag 
att Kammarrätten kommer 
att ge frågan prövningstill-
stånd. Det kan vara bra i 
framtiden att bringa klarhet i 
vad som gäller vid sena beslut 
om ändrad kommunalskatt, 
säger hon.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), var 
kritisk i kommunfullmäktige 
till Pressfeldts begäran.

– Om du tycker det är 
roligt att försöka göra situa-
tionen ännu svårare får du 
väl göra det. Jag tycker det är 
kämpigt som det är, trots en 
skattehöjning med 14 miljo-
ner kronor.

Kammarrättens beslut om 
prövningstillstånd väntas inte 
komma förrän tidigt i höst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Jan A Pressfeldt överklagar skattehöjningen
– Har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten

Ger sig inte. Aledemokraten, Jan A Pressfeldt, har begärt 
prövningstillstånd för att överklaga Länsrättens beslut om 
skattehöjningen i Ale kommun.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), gläds inte 
åt Pressfeldts tilltag. ”Det är kämpigt nog som det är att få 
ihop ekonomin.” Han menar att det försämrade skatteunder-
laget visar att det var rätt beslut att höja skatten.

GÖTEBORG. Aledemokraten, Jan A Pressfeldt, 
begärde i sista stund prövningstillstånd hos Kam-
marrätten i Göteborg för att om möjligt överklaga 
kommunfullmäktiges skattehöjning om 30 öre 
som Länsrätten fastslog den 20 april i år.

– Det krävs särskilda skäl för att höja kom-
munalskatten efter oktober månads utgång och 
några sådana föreligger inte, säger Pressfeldt.

Om detta råder det naturligtvis delade 
meningar.


