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ALE. En enligt de rödgröna 
kraftigt förbättrad skatte-
prognos har fått dem att 
tänka om.

Nu föreslår de en skatte-
sänkning om 30 öre.

Det skulle innebära en till-
bakagång till 22 kronor, det 
vill säga samma nivå som 
innan höjningen 2008, men 
alliansmajoriteten vill vänta.

Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet offentliggjor-
de i fredags att de i sitt budgetförslag 
för 2011 föreslår en skattesänkning.

– Vi har noga gått igenom och 
tittat på möjligheterna att återstäl-
la skattesatsen. Det var en tillfällig 
höjning som vi gjorde 2009 för att 
skapa utrymme för sysselsättnings-
skapande åtgärder i en svår tid. Nu 
ser vi att effekten av vår politik har 
sänkt arbetslösheten och behovet av 
åtgärder har minskat, säger kommu-
nalråd Jarl Karlsson (S).

Han beklagar att det positi-
va beskedet om en skattesänkning 
inte kunde presenteras före valet, 
då hade kanske utgången blivit en 
annan.

– Det hade varit väldigt bra om 
vi hade kunnat göra det, men det 
är först den senaste prognosen som 
visar att det verkligen finns ett ut-
rymme för både satsningar och skat-
tesänkning, menar Karlsson.

Imorgon (läs tisdag) kommer 
båda blocken att lägga fram sina 
budgetförslag för 2011. Den nya 
moderatledda majoriteten kommer 
däremot inte att presentera någon 
skattesänkning och kommunstyrel-

sens ordförande Mikael Berglund 
(M) skrattar till när han hör de röd-
grönas förslag.

– De har ju varit helt främmande 
för att diskutera det tidigare, men 
det är en viss skillnad att sitta i op-
position. Det låter som att de mer 
ägnar sig åt populism. Vi i majori-
teten känner dock krav från alebor-
na att nu börja leverera kvalité för 
skattepengarna. Nummer ett för oss 
är att renovera de kommunala verk-
samheter som har tagit skada under 
de rödgrönas ledning, däribland är 
skolan hårdast drabbad. Vi ska åter-
ställa kvalitén och när detta är gjort 
hoppas vi kunna sänka skatten också, 
säger Mikael Berglund och tillägger:

– Det låter kanske konstigt att en 
moderat säger så, men faktum är att 
vi har väldigt mycket att ta tag i och 
då kan vi inte börja med att sänka 
skatten. Vi kommer att behöva varje 
krona. 2011 är dessutom ett tufft år 
sett till skatteprognoserna.

Just på den punkten, vilka skat-
temedel som Ale kommun har att 
tillgå verkar blocken inte vara över-
ens. Jarl Karlsson pratar om ett sta-
bilt skatteunderlag med ökade stats-
bidrag, medan Mikael Berglund 
talar om ett år med begränsade re-
surser. Helene Ramert, ekonomi-
chef i Ale, har sin bild klar.

– Just under 2011 får vi enligt 
prognosen en svagare tillväxt, men 
vi gör ett oerhört bra resultat i år. 
Statens tillfälliga konjunkturstöd 
som 2010 uppgick till 26,8 mil-
joner kronor försvinner nästa år. 
Sedan har vi en allmän uppbroms-
ning. Konjunkturnedgången slår 
mot kommunerna med två års ef-

tersläpning. Det är nu vi ser att skat-
teintäkterna inte ökar i samma takt 
som tidigare. Det gör att vi i stort 
sett har samma intäkter 2011 som 
under 2010, säger hon.

I klartext får Ale kommun knappt 
13 miljoner mer i plånboken nästa 
år. 

– Det är en väldigt liten föränd-
ring jämfört med alla kostnadsök-
ningar, främst löner, som vi har att 
reglera, säger Helene Ramert och 
tillägger:

– Vi har kunnat amortera bra de 
senaste åren, vilket gör att vi har låga 
finanskostnader. Det är en fördel 
när kommunen nu beräknas expan-
dera de kommande åren och inves-
teringsbehovet ökar. 

Förhandsinformation om de 
rödgrönas budget berättar att årets 
anslag för arbetsmarknadsåtgärder 
sänks till hälften.

– Vi ser en ljusning på arbets-
marknaden och bedömer inte att 
vi behöver göra lika stora insatser 
under 2011. Vi vill bland annat fort-
sätta med vårt internationella pro-
jekt YUP, våra engelska kontakter 
har gjort ett strålande jobb, och vi 
har dessutom ett skogslag som fung-
erar väldigt bra. 

Enligt Jarl Karlsson finns det nu 
utrymme att både höja kvalitén i 
skolan och sänka skatten.

Till skillnad mot tidigare är de 
rödgrönas förslag numera bara en 
skuggbudget. Det är alliansen som 
stakar ut kursen.

De rödgröna vill sänka skatten 2011

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utspel. Kommunalråd Jarl Karlsson (S) berättade redan i fredags att de 
rödgröna föreslår en skattesänkning med 30 öre i budgeten för 2011. Det 
är något som alliansen tidigare har krävt...

...men nu är kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) inte lika 
intresserad. Han menar att skattesatsen kommer att regleras, men allt 
måste göras i rätt ordning. "Först ska vi renovera de kommunala verk-
samhetrna och få en skola värd namnet".

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!
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120 min.

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från 
Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt 
och verkan. 

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Ord pris 895 kr

         Välkomna till ett härligt 2011 med spännande och sköna behandlingar önskar Anett!

Ord pris 995 kr

795:-

845:-

Klassisk
ansiktsbehandling
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Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2011.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

NYHET!

Laserbehandlingar
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