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Inför 
vårdnadsbidrag 

i Ale

Främre raden från vänster: Samira Samaha, Birgit Hansson, Chatarina Engström 
Bakre raden från vänster: Tage Lindström, Ingvar Arvidsson, Jonatan Sundeen, Sune Rydén, 

Kjell Klerfors, David Rydén

Helt onödig skatte-
höjning
Ale kommun har 

Göteborgsregionens högsta 
kommunalskatt efter en 
desperat höjning inför 
2009. Den röda majorite-
ten i Ale tyckte sig se ka-
tastrofen runt hörnet till 
följd av den snabba lågkon-
junktur som drabbade värl-
den. Men med en skicklig 
och kunnig finansminister 
vid Moder 
Sveas kas-
sakista lot-
sades vårt 
land och 
därmed 
våra kom-
muner re-
lativt ska-
deslös 
genom krisen. Regering-
en tillstötte stora summor 
till kommunerna och detta 
plus den helt onödiga skat-
tehöjningen gav ett över-
skott för 2009 som blev 
mer än dubbelt vad skatte-
höjningen gav. Och prog-
nosen för 2010 visar minst 
lika stort överskott! Men 
bara Aledemokraterna för-
slår skattesänkning!

Kostnadsexplosion 
utan kontroll

Ale kommun har expan-
derat kostnadsmässigt från 
768 milj kr år 2001 till 
1.637 miljarder kr år 2010, 

dvs med 113%, mer än en 
fördubbling! Men Ales be-
folkning har bara stigit 
med 7% och prisnivån 
(konsumentprisindex) har 
bara stigit med 13%. Ale 
kommun har alltså expan-
derat kostnadsmässigt med 
70 milj kr per år utöver 
vad som motsvarar befolk-
ningstillväxten och normala 
kostnadsökningar!

Välfär-
dens kärna 
försäm-
rad – men 
byråkra-
tin växer så 
det knakar! 
Och ändå 
blir mycket 
bara sämre 

och sämre: Resultaten för 
Grundskolan och Gym-
nasiet är bland de sämsta 
i hela Sverige liksom Fö-
retags- och näringslivskli-
matet! Även äldreomsor-
gen haltar i utvecklingen! 
Men administration, byrå-
krati och onödig verksam-
het växer hämningslöst! 
Nya tjänster som inte pro-
ducerar välfärd tillkommer 
hela tiden!

Monopolpengar i Ales 
budget

Och pengarna räcker ändå 
inte till: I budgeten för 
2011 och 2012 har de röd-

gröna lagt in 30 miljoner 
kr extra till ytterligare by-
råkrati, pengar som inte 
finns! Man förlitar sig på 
yviga vallöften från des-
perata och opportunistis-
ka partiledare (S) + (MP) + 
(V) på riksplanet! Det har 
aldrig någonsin inträffat 
att man använt pengar i en 
formell budget utan täck-
ning. 
Alliansregeringen har i och 
för sig också lovat ytterliga-
re tillskott till kommunerna 
i ungefär samma storleks-
ordning men en ansvars-
full kommunledning räknar 
naturligtvis inte med dessa 
pengar innan beslut fattats 
av Riksdagen. Beklämman-
de och totalt ansvarslöst av 
Ales röda majoritet.

Ale måste få en ny politisk 
ledning! 

Jan A. Pressfeldt 
Partiordf Aledemokraterna

Luftslottet Ale kommun

Ale kommun har expan-
derat kostnadsmässigt 
från 768 Mkr 2001 till 

1,6 miljarder 2010.
Jan A Pressfeldt (AD)
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Isabell Korn, 18, är med i TV4:as programserie Valresan och dyker upp i tvrutan i slutet av 
veckan. Håll utkik på TV4 Nyheterna kl 19.

TV4 fångade Isabell Korn
NÖDINGE. Hon är med om sin första 
riktiga valrörelse och har redan 
hamnat i centrum.

Isabell Korn, 18, fick ägna större 
delen av måndagen åt att besvara 
frågor från TV4.

– Det var spännande. Jag gjorde fin 
reklam för Ale hoppas jag, säger hon 
efter inspelningen.

TV4 gör just nu en rundresa genom Sverige 
där de möter politiker och platser som sticker 
ut. Isabell Korn ansågs vara en sådan.

– Jag är ung, kvinna, aktiv politiker och 
tvåa på Moderaternas lista. Det gillar journa-
lister, konstaterar Isabell som fick berätta om 
sin bakgrund, men också om Ale kommun.

– Vi tog en sväng genom Ale gymnasium 
som de blev väldigt förtjusta över och det blev 
inte sämre när vi kom till Vikingagården.

Hur trivs du i blickfånget?

– Bra! Det är jättekul. Valrörelsen är det ro-
ligaste jag har varit med om. Jag träffar massa 
nya människor och får vara med i intressan-
ta diskussioner.

Bara 18 år, vad kan du tillföra poltiken 
i Ale?

– Jag är ung och oförstörd, så jag tror att jag 
kan bidra med ett nytt perspektiv i flera frågor. 
Självklart kan jag inte diskutera näringslivsfrå-
gor eller äldreomsorg. Det har jag ingen erfa-
renhet av, men det finns andra frågor som de-
finitivt kan prata om, till exempel skolan och 
miljön, svarar Isabell rappt.

Isabell går sista året på Samhällsprogram-
met i Ale gymnasium.

I måndags gjorde hon inspelningsdebut 
framför tvkamerorna och om ett par dagar blir 
det premiär i tvrutan, Nyheterna kl 19 i TV4.

OCKSÅ BAKOM KAMERA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


