
LILLA EDET. I förra 
veckan godkändes kom-
munens årsredovisning 
för 2007 av fullmäkti-
ges ledamöter.

Resultatet visar på 
ett överskott på 3,4 
miljoner kronor, men 
trots svarta siffror 
visar såväl samhälls-
byggnaden som utbild-
ningsnämnden på kraf-
tiga underskott, – 4,8 
miljoner respektive –2,9 
miljoner.

– Kontroll och styr-
ning, det tydliga ledar-
skapet har inte alls 
fungerat under det 
gångna året, säger 
oppositionsledaren, 
Madeleine Dahlgren (s).

Oppositionen riktar stark 
kritik mot den borgerli-
ga majoriteten sedan årsre-
dovisningen för föregående 
år blivit känd. Att samhälls-
byggnadsnämnden och ut-
bildningsnämnden tillsam-
mans redovisar ett under-
skott på 7,7 miljoner kronor 
är oacceptabelt anser Made-
leine Dahlgren.

– Att en nämnd drar över 

sin tilldelade nettokostnads-
ram med nästan 30 procent 
kan inte vara annat än brist 
på tydligt ledarskap, styrning 
och kontroll. Varken ansva-
riga facknämnder eller kom-
munstyrelsen fick någon in-
dikation på att nämnderna 
skulle göra överskridande på 
miljonbelopp förrän så sent 
som i oktober och november. 
Det är inte acceptabelt, dund-
rar Dahlgren och fortsätter:

Ramarna måste följas
– Det kan finnas förståelse för 
att vissa budgetavvikelser kan 
förekomma, men då måste det 
finnas en rak kommunikation 
mellan ansvariga tjänstemän 
och politiken. Givna budget-
ramar är till för att efterlevas. 
Det får aldrig vara så att beslut 
som går utanför ramen enkom 
fattas av tjänstemän, de måste 
ha en politisk förankring.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Bjarne Färjhage (c), 
medger i sin kommentar till 
årsredovisningen att sam-
hällsbyggnadsnämndens och 
utbildningsnämndens resul-
tat var två allvarliga bakslag, 
men att dessa underskott möts 
av överskott i omsorgsnämn-

den (1,8 miljoner kronor) och 
miljö- och byggnämnden (1,1 
miljoner kronor) samt ökade 
skatteintäkter. Vidare säger 
Färjhage att man nu har star-
tat ett nytt år med många 
möjligheter och där brister-
na skall åtgärdas.

Oroad
Madeleine Dahlgren är dock 
allvarligt oroad för att även 
2008 ska bli ett år med obe-
hagliga ekonomiska överrask-
ningar.

– Jag upplever det inte 
som om att majoriteten tar 

ett samlat grepp och sätter 
ner fötterna. Beslutsunder-
lagen måste bli väsentligt 
mycket bättre och komma till 
oss i god tid, för att vi skall 
kunna ta ansvar för de politis-
ka beslut som skall fattas.

Leifab finansierar
Utbildningsnämnden har 
redan begärt tre miljoner 
kronor i tillägg för innevaran-
de år, men kommunstyrelsens 
arbetsutskott är bara beredd 
att utöka ramen med 1,7 mil-
joner kronor.

– Detta skall tydligen 

Leifab finansiera och det är 
anmärkningsvärt och upprö-
rande. Majoriteten har gått ut 
och sagt att skolorna under ett 
antal år har fått frysta hyror, 
men att det finns mer att göra. 
Då vill jag upplysa utbild-
ningsnämndens ordförande 
om att Leifab drivs som ett 
aktiebolag på affärsmässiga 
grunder, där ägardirektiven 
säger att man ska öka likvi-
diteten och ha en godtagbar 
soliditet. Man ska inte ingå i 
olönsamma objekt eller pro-
jekt. Ska hyrorna sänkas för 
skolan, så måste det intäkts-

bortfallet hämtas hem någon 
annanstans. Det är fullstän-
digt befängt av en politiker 
att uttala sig på det sätt som 
Camilla Waltersson-Grön-
vall har gjort, säger Madelei-
ne Dahlgren.

Den ekonomiska debatten i 
Lilla Edets kommun lär fort-
sätta.
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Folkhögskola i höst?!
Välj mellan följande linjer
• Idrotts- och friskvårdslinje
• Medie- och infolinje
• Hälsocoachutbildning
• Bibellinje
• Allmän linje

Besök oss på www.hjalmared.se
eller live på öppet hus den 5 april. 

Mer information på hemsidan

Hjälmareds 
folkhögskola

ALINGSÅS

Axevalla
Folkhögskola
Fritidsledare

Data/nätverk/spel

Europa & världen

Allmän kurs

Adress:

AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA
532 72 AXVALL
Tel 0511-269 70  Fax 0511-269 99
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Akrylmålning – Trätäljning – Feng Shui
Massage – Magdans – Estradpoesi

Fröding, Ferlin – Datorn från början . . .
Bara en liten del av vårt breda sommarkursutbud där du
kan välja bland 32 veckolånga kurser. Samtidigt som
du bor bra och äter gott – en härlig vecka helt enkelt! 

Mer info på www.molkom.nu

Telefon 0553-100 04

KUNSKAP SOM INSPIRERAR!
Allmän kurs Grund- och gymnasieskola

Särskild kurs Folkhälsolinje, Vävkurs heltid/distans, 
Personlig assistans, LäraMera-kurs
Sommarkurser Målarkurs, Keramik, Skrivarkurs, Vävning, 

Taktil massage, Broderi, Bindningslära

Öppet Hus den 19 april kl 10-14

Sista ansökningsdag den 15 maj

Telefon 033-23 68 00   
www.fristads.fhsk.se     e-post: exp@fristads.fhsk.se

Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
Tel: 031-724 66 04, 724 66 08, 724 66 09, 724 66 60

www.molnlyckeakademierna.se

Fr.o.m hösten 2008 anordnar 
KY-akademierna i Mölnlycke 

sju stycken kvalificerade 
yrkesutbildningar:

Internationella affärer
EN UTBILDNING PÅ MASTERNIVÅ

Två terminer, 40 KY-poäng

•
Teknisk försäljning och marknadsföring

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Marknadsföring och försäljning

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Säkerhetssystem

PERSONELLA, MEKANISKA OCH ELEKTRONISKA SKYDD
Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Risk management
Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Internationell logistik
MED INRIKTNING FLYGFRAKT

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Personal- och löneadministration

Fyra terminer, 80 KY-poäng

KURSER & UTBILDNINGAR
Ett tema-block från RIKSMEDIA 019-611 35 00

Oppositionen kräver bättre ekonomisk kontroll
– Överskottet 2007 imponerar inte på Madeleine Dahlgren

Centrumprojektet var en av frågorna som diskuterades på 
onsdagskvällens företagarträff i Folkets Hus.

LILLA EDET. I onsdags 
bjöd Företagscentrum 
in till företagarträff till-
sammans med kom-
munens politiker och 
tjänstemän.

På dagordningen stod 
bland annat trender 
och tendenser i svensk 
detaljhandel samt fram-
tiden för Lilla Edets 
centrum.

– Det blev en väldigt 
intressant kväll och 
responsen från gäs-
terna var positiv, säger 
näringslivssekreterare 
Kjell Hermansson.

Ett 40-tal personer, de flesta 
företagare, men även en hel 
del politiker och tjänstemän, 
mötte upp i Folkets Hus i 
onsdags kväll. Mycket kom 
att kretsa kring handel och 
hur den ska kunna utvecklas 
i Lilla Edet.

Magnus Kroon från 
Svensk Handel beskrev med 
ord och siffror det aktuel-
la läget för handeln på riks- 
och regionnivå för att sedan 
bryta ned den på ett lokalt 
plan. Kroon berättade att av 
sällanköpshandeln är det bara 
13 procent som stannar inom 

Lilla Edets kommun, övriga 
inköp sker utanför kommun-
gränsen.

– Vi kan lugnt konstate-
ra att vi har för få affärer och 
för få branscher representera-
de i kommunen. I underkant 
försvinner ungefär 400 miljo-
ner kronor per år ut från kom-
munen, säger Kjell Hermans-
son.

Motsvarande siffra för 
dagligvaruhandel i Lilla Edet 
visade sig dock vara bättre, 
nämligen 57 procent. 

Kenneth Myrvold, Ownit 
AS, tog över talarrollen och 
redogjorde för centrumpro-
jektet där det planeras för 14 
nya butiker och 40 lägenhe-
ter. Går allt enligt planer-
na ska byggnationen kunna 
komma igång i januari-febru-
ari nästa år.

Bjarne Färjhage informe-
rade om tidsplanen för nya 
E45 och Alt Thor gav senas-
te nytt gällande utbyggnaden 
av vindkraftverk i kommunen. 
Som avslutning fick Tommy 
Dahlman möjligheten att 
presentera sig själv och den 
etablering som Fonus gör i 
Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Framtidsdiskussion i 
Lilla Edet

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


