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Närhettrygghet,helhet.

Zonta International har under 90 år ar-
betar för att stärka kvinnors ställning runt 
om i världen. Våra projekt arbetar mot 
kvinnovåld och för kvinnors rätt till hälso- 
och sjukvård och utbildning. I mer än 50 
år har vi samarbetat med FN i kampen för 
mänskliga rättigheter.

Kungälvs Zonta-klubb har medlemmar 
från Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn och 
Orust. Till månadsmötet i november hade 
vi inbjudit representanter från det omfat-
tande infrastrukturprojektet mellan Gö-
teborg och Trollhättan. Banverket re-
presenterades av projektledarnen Malin 
Odenstedt-Lindhe och Vägverket av kol-
legan Lydia Lehtonen. Zontorna fick en 
professionell insikt i projektets planerings-
faser, samarbetet och genomförandet i den 
utmanande miljö som Götaälvdalen är med 

hänsyn till grundförutsättningarna och tra-
fiken längs E45.  

De båda projektledarnas vardag exem-
plifierades med allvar och många glada 
skratt.

Delaktig i projektet är också Lisa Nils-
son med Lisas Sprängtjänst AB. Sedan 
2004 har hennes företag varit engagerat 
som underleverantör, nu i Bohus/Surte. 
För att uppnå full behörighet inom facket 
behövs många år av praktisk erfarenhet och 
teori. Lisa bjöd på en livfull beskrivning av 
den riskfyllda och fysiskt krävanden verk-
samheten, där säkerheten är A och O.

Zonta-kvällen avslutades med klubbä-
renden och vi tackar Backa Säteri för god 
mat och trevlig miljö. 

Inger Sjölund

Zonta-kväll i Ale med 
BanaVäg i Väst

Malin Odenstedt-Lindhe, Lydia Lehtonen och Lisa Nilsson avtackades med en Zonta-ros 
av presidenten Henny Lundberg

Tro inte på allt vad 
Sune Rydén (KD) 
skriver.

För att vara mer saklig i 
denna så viktiga fråga vill vi 
förtydliga vad som kommer 
att hända 2010 med våra 
pensioner. Den (s.k. Brom-
sen –balanseringen) slår till. 
Vilket gör att Ale och landets 
normalpensioner sänks med 
350-500 kronor per månad. 

Det Sune syftar på måste 
vara den justering regering-
en nu gör, efter massiva på-
tryckningar inte minst från 
landets pensionärer där skat-
ten minskar med 150 kronor 
i månaden för en pensionär 
med normal pension.

Det vi vill är att Ales pen-
sionärer skall ha klart för sig 
är att under de senaste åren 

har skattesystemet förändras 
på ett sätt som har resulterat 
i ökade klyftor i Sverige. 

En orättvisa är att pensio-
närer, sjukskrivna och arbets-
lösa med A-kassa nu betalar 
mer i skatt än personer som 
arbetar, vid lika inkomster.

Vi socialdemokrater ac-
cepterar inte skillnaden 
mellan beskattning av pen-
sion och lön, med ca: 700 
kronor per månad för en 
normalpensionär.

Pensionärer som har 
jobbat ett långt och sträv-
samt liv ska inte beskattas 
hårdare än löntagare.

Det skall löna sig att 
arbeta. Det är viktigt. Men 
det ska också löna sig att ha 
arbetat.

Det är helt orimligt att 

de äldre tvingas stå tillbaka 
för att den borgerliga reger-
ingen slösar bort pengar på 
orättvisa och ineffektiva skat-
tesänkningar, som till och 
med  lånas till.

År 2010 blir det fjärde 
året i rad som den borgerli-
ga regeringen medvetet ökar 
klyftan mellan den skatt som 
en pensionär betalar och den 
skatt som en löntagare be-
talar. 

Vi socialdemokra-
ter tycker att jobbskatteav-
drag är det mest orättvisas-
te vi vet.

För Ale socialdemokratiska 
seniorsutskott.

Thor Eliasson (S)
Hans Hellman (S)

Helge Hellman (S)

Skatten och Ales pensionärer

Inget prövningstillstånd för 
Pressfeldts överklagande
ALE. Aledemokraten, 
Jan A Pressfeldt, har 
överklagat kommun-
fullmäktiges beslut om 
skattehöjningen för 
2009.

Varken Kammarrät-
ten eller Regeringsrät-
ten har givit frågan 
prövningstillstånd.

Nu sätter även 
Pressfeldt punkt.
– Ja, det finns ingen anledning 
att försöka överklaga ett beslut 
som är förankrat i en lag som 
ingen följer. Beslut om skatte-
satsen ska tas i oktober, senast 
i november, om inte särskilda 
skäl föreligger. Några sådana 
fanns inte enligt min mening 
och fullmäktige tog beslutet i 
december. Men Regeringsrät-

ten har inte ens kommenterat 
mina synpunkter. Frågan får 
inget prövningstillstånd och 
det behöver inte motiveras, 
konstaterar Jan A Pressfeldt.

Ale kommun förklarade 
sitt sena beslut om skattesat-
sen för 2009, som innebar en 
höjning med 30 öre, med att 
skatteunderlaget kraftigt för-

sämrats i samband med den 
hastiga inbromsningen i eko-
nomin.

För att få frågan prövad 
i högre instans än Länsrät-
ten krävs prövningstillstånd, 
vilket varken Kammarrätten 
eller Regeringsrätten givit.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Ale kommun höjer skatten
NÖDINGE. Vänsterma-
joriteten föreslår en 
skattehöjning med 30 
öre nästa år.

Kommunfullmäktige 
väntas ta beslutet på 
novembersammanträ-
det.

Pengarna ska använ-
das till jobbskapande 
åtgärder, utbildnings-
insatser och eventuellt 
ökade försörjningsstöd 
som moteld till den 
begynnande lågkon-
junkturen som sprider 
oro bland medbor-
garna.
Vid lunchtid i måndags till-
kännagav kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (s), att skatten höjs med 
30 öre nästa år. Det skedde 
på en exklusiv presskonfe-
rens bara några timmar före 
tidningens tryck. Alekuriren 
kan som ensamt media be-
rätta om bakgrunden till be-
slutet.

– För många alebor finns 

en ökad oro och otrygg-
het, då den finansiella krisen 
medfört stora varsel. Reger-
ingen redovisar dessutom 
rapporter om en ökad ar-
betslöshet och flera institu-
tioner spår sämre tider, säger 
Jarl Karlsson och fortsätter:

– I Ale vill vi ha en god 
förberedelse att kunna vidta 
åtgärder om människor för-
lorar jobbet. Därför väljer vi 
att föreslå kommunfullmäk-
tige en skattehöjning med 30 
öre, vilket ger cirka 14 miljo-
ner kronor. Detta behövs till 
kommunala jobbsatsning-
ar utöver statens ansvar, ut-
bildningsmöjligheter samt 
att klara kostnader för ett 
ökat försörjningsstöd.

Den starka finansoron är 
ett av de starkaste skälen till 
skattehöjningen. Ett annat är 
den svaga skatteprognosen 
för 2009 som återigen har 
minskats, nu med 9,0 miljo-
ner kronor. Riksbankschefen 
spår att tillväxten 2009 kan 
hamna runt noll.

– Då blir det ännu lägre 
kommunalskatteintäkter och 
den kompensation som kom-
munen får av sänkta arbets-
givaravgifter (-1%) på totalt 
4,5 Mkr räcker inte. Vi måste 
balansera upp våra intäkter, 
menar Jarl Karlsson.

Den utökade kommunal-
skatten påverkar inte verk-
samheterna. Deras budget 
ligger fast. Pengarna går in 
centralt under kommunsty-
relsen.

– Sen får vi se vilka åtgär-
der som blir mest angeläg-
na. Så vitt vi kan bedöma lär 
de behövas, säger Jarl Karls-
son.

Ökningen med 30 öre blir 
för den enskilde 60 kronor 
per månad vid en månads-
lön på 20 000 kronor.

– I svåra tider krävs det 
solidaritet från de männis-
kor som har jobb med de 
som eventuellt blir av med 
sitt, anser Jarl Karlsson som 
inte ser någon möjlighet att 
sänka skatten förrän om tidi-

gast tre till fyra år.
Ale kommuns expansi-

on samt väg- och järnvägs-
utbyggnaden kräver också 
mer resurser, men det ses 
trots allt som en stor fram-
gång.

– Självklart, det kommer 
att betyda oerhört mycket på 
sikt för Ale. Vi får ta några 
tuffa år nu, men sen kan vi 
nog sänka skatten igen till 
22 kronor och kanske lite 
till, spår Jarl Karlsson.

Med en kommunalskatt 
på 22,30 blir Ale näst dyrast 
i Göteborgsregionen. Bara 
Lilla Edet har en högre skatt, 
22,80.

Är detta verkligen nöd-
vändigt?

–De minskade skattein-
täkterna måste annars tas av 
nämnderna och vi känner 
inte att de kan spara mer. 
För att behålla en bra servi-
ce och vara beredda att hjälpa 
de som kan bli drabbade av 
de försämrade tiderna säkrar 
vi upp kassan med en skatte-

höjning. Det tror jag alla har 
förståelse för.

Det pågår också en över-
syn av den kommunala orga-

nisationen, offentliga lokaler 
och återbesättande av tjäns-
ter med mera.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jarl Karlsson (s) kommunstyrelsens ordförande, medde-
lade i måndags en skattehöjning med 30 öre. Ale ska vara 
väl förberett om lågkonjunkturen slår till med full kraft.
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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 
d l

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 
f l

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 

d

– 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, 
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Länsrätten gick på Pressfeldts linje
– Beslutet om skattehöjning får inte verkställas

Kommundirektör Stig Fredriksson.   Arkivbild: Allan Karlsson

Faksimil Alekuriren vecka 
45, 2008. Majoritetspartier-
na avslöjar att de föreslår en 
skattehöjning för 2009.

Faksimil Alekuriren vecka 
2, 2009. Länsrätten tvekar 
efter att Jan A Pressfeldt 
överklagat fullmäktiges 
beslut. Verkställighetsförbud 
meddelas kommunen.

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.
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* Stickande brännässlor

www.vakna.ale.se


