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LILLA EDET. Att få till 
stånd ett nytt skat-
teutjämningssystem 
har länge varit en 
hjärtefråga för Jörgen 
Hellman (S), före detta 
kommunalråd i Lilla 
Edet men numera riks-
dagsledamot i fi nansut-
skottet.

Nu ser hans önskan 
ut att bli verklighet.

Skulle nuvarande 
förslag gå igenom blir 
Lilla Edets kommun en 
av de stora vinnarna 
och skulle från och med 
2014 få tillbaka 2 126 
kronor per invånare och 
år.

Jörgen Hellman har suttit 
med i riksdagens finansut-
skott sedan 2006. Kopp-
lingen till Lilla Edet är ändå 
tydlig som revisor för kom-
munen. Han följer den lokala 
debatten genom att läsa pro-
tokoll och redovisningar.

– Min vardag i riksdagen 
består av ekonomi och utred-
ningar i alla dess former. Det 
är trots allt ekonomin som 
styr det mesta inom politi-
ken, förklarar Jörgen Hell-
man.

Jörgen Hellman har länge 
förespråkat ett nytt skatteut-
jämningssystem. Han menar 
att gällande system är förle-
gat och behöver göras om.

– Landets kommuner och 
landsting har inte likvär-
diga förutsättningar för att 
bedriva verksamhet, anser 
Hellman och fortsätter:

– I vissa kommuner bor 
folk som tjänar mycket 
pengar, i andra kommuner 
finns det dem som tjänar lite, 
i en tredje bor det många 
pensionärer och i en fjärde 
är det relativt barntätt. Bero-
ende på hur strukturen ser ut 
har kommunerna och lands-
tingen olika kostnader att 

driva jämförbar verksamhet.
Det nuvarande skatteut-

jämningssystemet har tilläm-
pats sedan slutet av 90-talet. 
Tiderna har dock förändrats 
och därför välkomnar Jörgen 
Hellman ett nytt system.

– Tidigare så lutade man 
sig emot att barn som bodde 
på landsbygden inte gick lika 
lång tid i förskolan. Så är det 
inte idag och därför kompen-
seras inte småkommunerna 
för den tid och den perso-
nalkostnad som finns i rea-
liteten. Detta är ett exempel 
där förutsättningarna mellan 
kommuner skiljer sig åt.

Gehör
Utredningen till det nya 
skatteutjämningssystemet 
fick gehör hos en parlamen-
tarisk majoritet. Förslaget är 
nu ute på remiss hos kommu-
ner och landsting och i sep-
tember fattas beslut i frågan. 
Det skulle innebära att ett 
nytt skatteutjämningssystem 
kan träda i kraft 1 januari 
2014.

– Det finns en sak som 
skiljer sig från utredningen, 
där regeringen har gått in 
och ändrat. Vi har därför lagt 
ett motförslag. Det handlar 
om inkomstutjämningen på 
en miljard kronor som alli-

ansregeringen vill fördela på 
Stockholms läns landsting 
och ett tiotal kommuner i 
stockholmsområdet. Vi anser 
att den extra miljarden ska gå 
till alla som förlorar och inte 
bara till några få. Varför ska 
Stockholms läns landsting 
kompenseras och inte Västra 
Götalandsregionen?

Ingemar Ottosson (S) är 
kommunalråd i Lilla Edets 
kommun och han är av för-
ståeliga skäl mycket positivt 
inställd till förslaget på ett 
nytt skatteutjämningssystem. 
Tillskottet skulle innebära 
26,7 miljoner kronor årligen 
i den kommunala kassan.

– För vår del betyder det 
att vi får mer pengar att röra 
oss med, i runda slängar 
26-27 miljoner kronor, vilket 
skulle underlätta arbetet med 
mål- och resursplanen, säger 
Ottosson.

Hur tycker du att peng-
arna bäst bör användas?

– Vi måste ta tillvara på 
den här chansen och använda 
pengarna förståndigt, skapa 
ett stabilt resultat över tid. 
Först och främst måste riks-
dagen fatta beslut i ärendet 
och det sker till hösten.

SPF Göta Älvdalsbygden 
inledde 2013 med grötfest 
den 16 januari. Ett 50-tal 
medlemmar hade hittat till 
Missionskyrkans cafélokal 
i Lilla Edet.

Eftermiddagens pro-
gram inleddes med en 
utförlig information om 
Hörcentralens verksam-
het i Vänerparken. Efteråt 
intogs gröten och skink-

smörgås. Allt iordnings-
ställt av de flinka damerna 
i köket.

Fyra ungdomar från 
Lilla Edets musikskola 
underhöll med sång och 
musik, allt från visor till 
klassisk musik. Träffen 
avslutades med kaffe och 
kaka och lotteri. 

❐❐❐

Grötfest med SPF Göta Älvdalsbygden

– Lilla Edet en vinnare i nya förslaget

Utjämningssystem som skapar rättvisa
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Det tidigare kommunalrådet i Lilla Edet, Jörgen Hellman (S), är sedan 2006 ledamot i fi -
nansutskottet. Han är en av förespråkarna till det nya skatteutjämningssystemet som skulle 
innebära att Lilla Edet från och med 2014 får tillbaka 2 126 kronor per invånare och år.
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Tillsammans är vi starka!

TILL ALLA FÖRENINGAR I ALE OCH LILLA EDET

Om du vill vara med och utveckla Ale och 

Lilla Edet, och därmed din egna förening, 

tveka inte att bli medlem!

Skicka ett mejl till turism@gotaalv.com eller 
ring oss på 0725-22 27 66 så sänder vi alla uppgifter 
om ansökan och vad medlemskapet kan ge dig för 

fördelar.

Ni som vill vara med och synas med era 
evenemang på både kommunhemsidor och 
Göta älv turisms hemsida ges här tillfälle att 

bli medlem. 
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