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Den senaste månaden 
har alla Alebor som 
har beskattnings-

bar inkomst fått sina de-
klarationsblanketter. I den 
finns en sida där man kan 
läsa vilka avdrag man får på 
sin inkomst och hur mycket 
skatt man ska betala om de 
förtryckta uppgifterna stäm-
mer och man inte själv gör 
några ändringar. En av upp-
gifterna är hur stort jobb-
skatteavdrag man har fått för 
2009. För personer i vanliga 
inkomstlägen kan det ligga 
mellan 12 000 kr och 18 000 
kr för hela året vilket mot-
svarar 1 000 - 1 500 kr per 
månad. Detta är alltså den 
skattesänkning som Allians-
regeringen genomfört och 
som vänsteroppositionen i 
riksdagen vill ta bort. Den 
skattesänkningen har gett 
många en mycket större för-
stärkning av nettolönen än 
vad de fått i löneförhöjning 
under året, för att göra en 
enkel jämförelse. 

Jobbskatteavdraget är 
till för att stimulera oss 
alla att arbeta och avdraget 
varierar i storlek så att det 
gynnar låg- och medel-

inkomsttagare mest. Alla 
får jobbskatteavdrag på 
sin arbetsinkomst. Det är 
faktiskt till och med så att 
pensionärer över 65 år får ett 
högre jobbskatteavdrag än 
andra. Jag hade för övrigt en 
diskussion med S-politikern 
Eje Engstrand om detta 
på det senaste kommun-
fullmäktigesammanträdet. 
Då konstaterade han bland 
annat att han fick jobbskat-
teavdrag på sin inkomst 
som ordförande i Barn- och 
ungdomsnämnden och 
därmed betalade lägre skatt 
rent procentuellt på den än 
på sin pension. Han sa inte 
emot mig när jag kontrade 
med att han i alla fall betalar 
mindre skatt på sin pension 
nu än han hade gjort med 
de regler som S-regeringen 
tillämpade innan Alliansen 
vann valet 2006.

Den som har pension och 
liknande, alltså inkomster 
som man får utan att arbeta, 
har precis som Lars-Gun-
nar Wallin och Jarl Karls-
son skriver en högre skatt 
än den som har samma antal 
kronor i inkomst från ett 
arbete. Men de drar en fel-

aktig slutsats när de säger att 
det är skatt efter ålder. Skat-
ten följer inte ålder utan det 
beror på vilken slags inkomst 
det är. Det visas ju bland 
annat av exemplet med Eje 
Engstrand som själv sa i 
kommunfullmäktige att han 
har både arbetsinkomst och 
pension och har olika skatt 
på de olika inkomstslagen. 

Jag tror att när vänster-
partierna S-V-MP säger att 
klyftan mellan pensionärer 
och löntagare ska bort så 
menar de att löntagarna ska 
få höjd skatt. Det kan till och 
med hända att de måste höja 
skatten för pensionärerna 
för att få råd med alla val-
löften de ställer ut. Alla som 
äger sin bostad lär också få 
höjd skatt om man ska tro 
det som dessa partiers före-
trädare själva har sagt i olika 
debatter och insändare. Hur 
många pensionärer i Ale 
med egen villa eller fritids-
hus kommer att drabbas av 
det månne?

Boel Holgersson
Centerpartiet

Svar till Lars-Gunnar Wallin och Jarl Karlsson 
om skatter för pensionärer och andra:

Ni har fel om skatt efter ålder Vi socialdemokra-
ter vill att Ales och 
Sveriges unga ska 

ta plats i samhället – utbil-
da sig, flytta hemifrån och få 
sitt första jobb. De närmaste 
åren lämnar de störta ung-
doms-kullarna sedan fyrti-
otalistgenerationen gymna-
sieskolan, ungefär 400 varje 
år i Ale.

Det behövs fler utbild-
ningsplatser inom högsko-
lan, komvux och yrkesut-
bildning. Det behövs också 
lärlingsplatser, praktik och 
traineeplatser. Ungdomar 
ska få bättre vägledning att 
hitta de utbildningar som 
ger störst chans till jobb. 
Och hjälp in på arbetsmark-

naden om de har en bra 
utbildning.

Vi vill skapa fler första 
jobb. I Ale kommun genom-
förs i nära samverkan med 
Arbetsförmedling-en (Af) 
flera unika projekt som 
praktikjobb t ex Ale-lotsen, 
dvs jobb under borgerlig-
hetens 90- dagars karenstid 
för ersättning. Vi kan bättre 
i Ale! Vi ser flera olika lär-
lingsjobb t ex inom renhåll-
ningsverksamheten, skogs-
röjning samt snart ”gröna 
parkjobb”. Kunskap och 
kompetens är viktig och det 
pågår just nu flera kombina-
tioner av arbete och utbild-
ning, där riktad utbildning 
sker en dag i veckan. 

I Ale kommun gör vi allt 
vi kan och ofta lite till för att 
minska ungdomsarbetslös-
heten och vi ser resultat på 
insatserna.

Vi vill bygga fler bostä-
der till rimliga hyror, där 
hyresrätten blir prioriterad 
dvs samma beskattning 
som bostadsrätter och vil-
labebyggelse. I Ale kommun 
pågår flera projekt att skapa 
bostäder tillsammans med 
byggföretagen, där också 
hyresrätten finns som en 
viktig del. 

Andreas Hector (S)
Tyrone Hansson (S)

Jarl Karlsson (S)

Låt ungdomsgenerationen ta plats!

Lars Gunnar Wallin 
och Jarl Karlsson 
(S) lovar tillsammans 

med sina samarbetspartners 
att klyftan mellan pensionär 
och löntagare ska bort. Men 
vad man glömmer att tala 
om är att den klyftan i så fall 
kommer att minska genom 
höjda skatter för Sveriges 
och Ales löntagare. Jag tror 
inte att ett vårdbiträde eller 
en LO arbetare i Ale som 
fått drygt 1500 mer i måna-
den efter sista skattesänk-
ningen är lika glad åt det be-
skedet från s, v och mp.

Under 12 år mellan 1994 
till 2006 med S styre med 
stöd av vänstern så sänktes 
inte skatten någon gång för 
landets pensionärer. Nu har 

skatten sänkts 2009 med 
2 miljarder, 2010 med 3,5 
miljarder. För första gången 
sedan garantipensionen 
infördes har skattens sänkts 
för dem med lägst pensioner. 
Nu kommer i budgetprop-
pen i april förslag om en 
tredje skattesänkning för 
pensionärerna. Från 1 janu-
ari 2011 sänks skatten med 
ytterligare 5 miljarder. Alltså 
sammanlagt 10,5 miljarder i 
sänkt pensionärsskatt sedan 
2006. Detta ska jämföras 
med 0 kronor i sänkt skatt 
under de senaste 12 åren 
(1994-2006) med socialde-
mokratiskt styre.

Wallin och Karlsson skri-
ver att i samhällsdebatten 
förknippas äldre främst med 

vårdbehov och ökade kost-
nader. Detta är ju en åsikt 
som definitivt inte delas av 
allianspartierna. Tvärtom så 
visar väl jobbskatteavdraget 
som är extra förmånligt för 
den pensionär som väljer att 
fortsätta jobba efter 65 att 
regeringspartierna välkom-
nar att pensionärerna fort-
sätter att jobba och deltar 
aktivt i samhällslivet.

Kristdemokraterna som 
varit drivande parti för skat-
tesänkningar för landets 
pensionärer jobbar för en 
fortsatt sänkning av pensio-
närernas skatt, inte för en 
höjning av löntagarnas skatt.

Sune Rydén
Gruppledare 

Kristdemokraterna

Svar på insändare om pensionärsskatten igen:

Ingen sänkt pensionärsskatt 
för Ales pensionärer med S

Återigen möts vi av en 
skakande rapport om 
tillståndet bland unga 

i Ale kommun. Nu genom 
en helsidesartikel i G-P 
som ropar ut att Ales nior 
mår dåligt, sämst i Västsve-
rige i en aktuell undersök-
ning som Folkhälsoinstitu-
tet genomfört. Detta är den 
andra rapporten på kort tid 
som visar att något är fel i 
Ale. I höstas kom ju Skol-
verkets rapport som visade 
att Ale låg på plats 280 (av 
290) kommuner vad gäller 
skolresultat.

Vägs ände
Sammantaget visar ju detta 
ett skrämmande resultat att 
vänstermajoriteten, S, V. och 
MP:s 16 år vid makten. Att 
man nu nått vägs ände står 
nog helt klart för alla Alebor.

 Resultaten från dessa två 
undersökningar visar ju att 
majoriteten inte orkar eller 
förmår se att något är fel i 
Ale.

Att man enas över parti-
gränserna om att kraftsamla 
om skolans problem är ju 
bra men det krävs föränd-
ring.

Krisgrupp
Det är dags att tillsätta en 

Krisgrupp som får till upp-
gift att lyfta på alla stenar för 
att hitta vad som är fel och 
varför. Gruppen kan bestå av 
tjänstemän, politiker, skol-
personal och föräldrarepre-
sentanter med syfte att lägga 
fram förslag på åtgärder som 
kan bryta den situation som 
kommunen, och ungdo-
marna i Ale hamnat i.

Särskilda boende
Nu håller ytterligare ett 
område på att segla upp med 
stora problem för kommu-
nen. Platsbristen är akut på 
korttids och särskilda boen-
den i kommunen. 

Samtidigt så har Allians-
regeringen efter förslag från 
äldreminister Maria Larsson 
(kd) infört ett särskilt inves-
teringsstöd för byggande av 
boende för äldre som gäller 
till den 31/12 2011.

Det är sett kraftigt stöd 
och utgår med 2600 kronor 
per kvadratmeter vid 
nybyggnad . Ett nytt boende 
är ju planerat i Nödinge men 
har stött på hinder och vad 
gäller planerna för Älvängen 
så händer ingenting. Risken 
är ju att kommunen inte 
hinner utnyttja det förmån-
liga statliga särskilda inves-
teringsstödet p.g.a. dålig 

planering.
Kristdemokraterna anser
Trygga familjer ger trygga 

barn och därmed ett tryggt 
samhälle. Eftersom familjen 
är basen i samhällsbygget 
kommer vi fortsätta att lyfta 
fram familjepolitiken som 
en av vår kommuns huvud-
frågor.

Barnens och familjernas 
olika behov under olika 
skeden i livet är utgångs-
punkten för kristdemo-
kratisk familjepolitik som 
bygger på insikten att funge-
rande familjer är oumbärliga 
för ett gott samhälle.

Vad som är väsentligt är 
att det skapas förutsättningar 
för familjen att fungera på 
ett sådant sätt att den kan 
fylla sin funktion – att ge 
trygghet åt barnen, och att 
forma ett samarbete mellan 
skola och föräldrar där man 
känner delaktighet och infly-
tande över skolans vardag.

Tidiga insatser för de 
barn som behöver stöd är 
grunden för att kunna vända 
den olyckliga utveckling som 
de två rapporterna pekar på.

Sune Rydén
Gruppledare 

Kristdemokraterna

Dags för byte av den politiska majoriteten i ALE

LE KOMMUNA

Grundläggande vuxenutbildning
Engelska, Svenska, Matematik, Svenska som andraspråk

Gymnasial vuxenutbildning
Biologi, Engelska, Fysik, Historia, Högskoleprovet, Kemi, 

Matematik, Naturkunskap, Religion, Svenska och Svenska 
som andraspråk

Sfi samt Yrkesinriktad Sfi, 
För Sfi kontakta stefan.hagman@ale.se, för

yrkesinriktad Sfi kontakta noelle.filippini-hornquist@ale.se

Särvux i samarbete med Kungälv, 
kontakta kenneth.widell@ale.se

Sista ansökningsdag 15 maj
Ansökan sker via nätet (webbansökan)

www.ale.se/komvux. Klicka dig sedan vidare.

Om du behöver hjälp med ansökan kontakta 
Kenneth Widell 0303-330139

Utbildnings och Kulturnämnden


