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Nedan följer en 
motion till kom-
munfullmäktige om 

överföring av inbesparade 
medel från administrationen 
till grundskolan och gymna-
sieskolan. 
Aledemokraterna bildades 
inför valet 1998 med tre bä-
rande grundstenar:
Kraftig bantning av ad-
ministration och byråkra-
ti genom bland annat sam-
manslagning av de kom-
munala förvaltningarna och 
genom rationalisering av de 
kommunala verksamheter-
na samt
nedläggning av icke nödvän-
diga kommunala verksamhe-
ter för att därigenom verk-
ligen kunna satsa på de tre 
kommunala kärnverksamhe-
terna: Vården, Skolan och 
Omsorgen.

Efterhand har insikten om 
dessa nödvändiga åtgärder 
vuxit fram hos flera andra 
partier och för ett par år 
sedan lade också Allianspar-
tierna en motion om sam-
manslagning av flera kom-
munala förvaltningar på un-
gefär samma sätt. 

En omorganisation av Ale 
kommun i enlighet med 
våra gemensamma intentio-
ner har sedan knappt ett år 
tillbaka diskuterats i den av 
kommunfullmäktige tillsat-
ta Arbetsgruppen för arv-
odes- och demokratifrågor 

och i januari i år uppnådde 
vi i huvudsak enighet om en 
helt ny kommunal organisa-
tion med sammanslagning-
ar av ett antal förvaltningar 
och i mars fattade kommun-
fullmäktige beslut i saken. 
Organisationen skall gälla 
från och med 1 januari 2011.
Beslutet om en ny, mer 
sammanhållen kommu-
nal förvaltningsorganisation 
genom sammanslagning-
ar leder till omfattande möj-
ligheter till  rationalisering-
ar genom minskade behov 
av administration och att 
många funktioner kan sam-
ordnas eller läggas ner. Ett 
stort antal tjänster kan dras 
in, både på absolut högsta 
nivå (förvaltningschefer) 
som på mellanchefsnivåerna. 
Ett antal tjänster med tvek-
sam nytta kan med fördel 
också dras in.

Aledemokraterna har tidiga-
re beräknat att om en full-
ständig omorganisation av 
Ale kommun sker samtidigt 
som icke nödvändiga verk-
samheter läggs ner kan in-
besparingar i storleksord-
ningen 40-50 miljoner kr 
göras per år. Vi anser att nu 
beslutade omorganisationen 
är en bra bit på den vägen 
och utan vidare kan uppe-
mot 15 milj kr sparas in per 
år genom de möjliga ratio-
naliseringarna som nu möj-
liggörs.

Satsa pengarna på skolan!
År efter år har kommun-
fullmäktige fått rapport om 
hur dålig vår grundsko-
la är, sämre och sämre för 
varje år. Socialistmajorite-
ten har med en gäspning 
noterat saken och den an-
svarige nämndordföranden 
skyller ifrån sig. Det gick så 
långt att fullmäktiges mino-
ritet inte ville bevilja ved-
erbörande ansvarsfrihet på 
grund av nämndens urusla 
hantering av grundskolan i 
Ale kommun. Ale ligger nu 
i den absoluta botten och 
bland Sveriges 290 kommu-
ner ligger Ale på 280:e plats. 
Vi kan inte längre fortsätta i 
denna utförsbacke. Grund-
utbildningen av våra barn 
och ungdomar är nyckeln 
till ett framtida fortsatt gott 
Sverige.

Jag föreslår därför att 
grundskolans budget för-
stärks med 15 milj kronor 
per år inkl 2010. Del av 
överskottet 2009, 35 milj kr, 
genom en helt onödig skat-
tehöjning, kan användas.

Jan A Pressfeldt
Aledemokraterna

Vårt svar till att rädda grundskolan

Satsa 15 miljoner på 
skolan omgående!

Vi socialdemokrater 
tar ansvar för ekono-
min och jobben. Att 

skapa fler jobb och bekämpa 
arbetslösheten är vår vägvi-
saren för att lyfta svensk eko-
nomi och därmed också Ale 
kommuns ekonomi. Hög ar-
betslöshet är dålig ekonomi – 
i Ale gör vi mer än på andra 
för jobben och tillväxten – 
det är bra för individen och 
samhället! 

Den borgerliga regering-
en har valt att sänka skat-
ten med lånade pengar istäl-
let för att satsa på att bekäm-
pa arbetslösheten. Genom 
nedskärningar i utbildnings-
system är den svenska kon-
kurrens-kraften sämre. Och 
Alebor nu visar moderater-
na sina kort – 35 miljoner 

mindre i statliga bidrag 2011, 
dvs cirka 100 jobb ska bort 
i Ale kommun – detta ska vi 
göra allt vad vi kan för att 
stoppa. Och Du som Alebo 
kan medverka – rösta bort 
regeringen! Välfärden behö-
ver engagerade medarbetare 
– alla behövs, inte färre - och 
vi socialdemokrater ser gärna 
fler medarbetare i omsorgen 
och skolan! 

Vi är inte för höjd skatt för 
skattens egen skull. Men för 
att utveckla välfärden och 
klara ekonomin, så kommer 
vi att höja skatten för dem 
med de högsta inkomsterna 
(fördelningspolitik) och de 
som bor i de allra dyraste vil-
lorna (rättvisa).  

Du kan vara solidarisk och 

Vi tar ansvar för ekonomin
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Den senaste tiden 
har vi flera gånger 
kunnat läsa i soci-

aldemokratiska insändare 
om något som kallas pensi-
onärsskatt. Mig veterligen 
finns det ej någon sådan. 
Däremot finns ett jobb-
skatteavdrag för dem som 
jobbar.
Varje gång jag - som är so-
cialliberal - talar med Folk-
partiets riksdagsledamö-
ter lyfter jag frågan om att 
nu måste det satsas på pen-
sionärerna! Sverige ska 
vara ett land som är bra att 
åldras i. Trygghet och god 
livskvalitet ska vara själv-
klara värden för alla - inte 
minst för de äldre. 

Alliansregeringen har 
nu genomfört ett antal re-
former för att förbättra si-
tuationen för pensionärer. 
Grundavdragen – vilka på-
verkar garantipensionen 
mest – har höjts. Bostads-
tilläggen har förstärkts. 
Satsningar på att höja kvali-
teten och öka tillgänglighe-
ten i sjukvården såväl som 
äldreomsorgen har också 
varit viktiga reformer. 
En tredje skattesänkning 
för pensionärer! Allian-
sen är överens om en skat-
tesänkning på totalt fem 
miljarder kronor för pen-
sionärer, som tillsammans 
med de tidigare sänkning-
arna, kommer att bidra till 
en betydande förbättring 
av pensionärernas ekono-
miska situation. Samman-
taget innebär de tre skatte-
sänkningarna att en pensio-
när född 1937 eller tidigare 
med full garantipension får 
behålla cirka 5 000 kronor 
mer per år.
Men det är ändå inte till-

räckligt för många pen-
sionärer lever med fort-
satt knappa marginaler. De 
har drabbats i konjunktur-
nedgången eftersom sys-
temet är konstruerat så att 
pensionsnivån följer eko-
nomins utveckling. Många 
känner ängslan inför fram-
tiden. 

Alliansregeringen har 
därför tydliggjort framti-
da prioriteringar. Högst på 
listan står  pensionärerna. 
I den takt ekonomin till-
låter ska vi gå vidare med 
skattelättnader och andra 
reformer för att stärka 
deras ekonomiska trygg-
het. Detta ska ske i kombi-
nation med Alliansreger-
ingens tydliga jobbpolitik 
som tryggar pensioner och 
välfärd. Vidare är fortsat-
ta satsningar på att stärka 
kvaliteten inom sjukvår-
den och omsorgen  priori-
terade.
Det är en rättvisefråga att 
också landets äldre känner 
att de får ta del av den ge-
mensamma kakan. 
Grunden för trygga pen-
sioner är att fler arbetar. 
Endast så kan pensioner-
na långsiktigt stiga. Därför 
har Alliansregeringen prio-
riterat sänkt skatt på arbete. 
Att fler har ett jobb att gå 
till utgör också grunden för 
en bra äldreomsorg. Kvali-
teten inom sjukvården och 
omsorgen är viktig för de 
äldres vardag. Folkpartiet 
och Alliansen vill att alla i 
vårt land, oavsett bostads-
ort, ska ha rätt till en lik-
värdig vård.
Den som värnar om välfär-
den måste ha en jobbpoli-
tik! Här finns den främsta 
konflikten i årets valrörel-

se. Vänsterpartierna saknar 
trovärdiga svar på hur 
jobben ska växa till. Mona 
Sahlins förslag om stora 
skattehöjningar på arbete, 
utbyggda bidragssystem 
och högre kostnader för 
att anställa, skapar inga nya 
jobb. Tvärtom skulle det 
försämra den ekonomis-
ka återhämtning som in-
letts och hota pensionärer-
nas välfärd.

I senaste partiledarde-
batten sa Mona Sahlins (S): 
”Jag kan lova höjd skatt!”. 
Vänstermajoriteten i Ale 
har redan höjt skatten med 
14,5 miljoner. Bokslutet för 
förra året landade på  dryga 
+ 35 miljoner. Var det nöd-
vändigt att höja skatten; 
höja matavgiften med 300:- 
i månaden för äldre; höja 
färdtjänsttaxan med mera? 
Alla dessa höjningar sa 
Folkpartiet NEJ till!
Sålunda när socialdemo-
kraterna säger att klyf-
tan mellan pensionärer och 
löntagare ska bort menar 
de att skatt och taxor ska 
höjas för löntagare och 
andra inte att den ska 
sänkas för pensionärer!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Pensionärerna 
ska prioriteras

Jag vill lägga mig i de-
batten om jobbskat-
teavdraget, som jag sa 

i fullmäktige på svar till 
Boel Holgersson (C) 
och andra i frågan. Kort 
o gott:
Den stora skillnaden är 
att vi vill inte ha jobbskat-
teavdraget. Dessa pengar 
kunde använts till de sjuk-
skrivna och arbetslösa 
och förmodligen mycket 
annat. Det är mycket 
orättvist att de som redan 
har skall få mer.

Ingmarie Torstensson 
Vänsterpartiet

Angående jobb-
skatteavdrag

rösta bort den orättfärdiga 
borgerliga regeringens poli-
tik i höstens val – gör detta! 
Om denna politik får fortsät-
ta måste lånen betalas till slut 
och det finns två sätt, dels 
nedskärningar i välfärden, 
dels höjda avgifter för med-
borgarna.

Elaine Björkman (S)
Paula Örn (S)

Jarl Karlsson (S)
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