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Mål- och resursplanen innebär 
minskade anslag till verksam-
heterna nästa år. Ingen lämnas 
oberörd i den ekonomiska kris-
tid som landets kommuner be-
finner sig i.

– Vi måste bromsa i verk-
samheterna, det är vi tvingade 
till med tanke på den ekono-

miska realitet som gäller. Sam-
tidigt måste vi gasa för att vi ska 
få en utveckling i Lilla Edets 
kommun, så att vi på sikt blir 
fler som bär kostnaderna, säger 
Färjhage.

 Vad konkret kommer de 
minskade anslagen att få för 
konsekvenser ute i förvalt-

ningarna?
– Vi tvingas banta. Det inne-

bär färre lärare, färre vårdper-
sonal och färre personer på 
kommunalkontoret. Det känns 
naturligtvis otrevligt i maggro-
pen att tvingas bromsa in så 
kraftigt, men det är den verk-
lighet vi lever i. Tillsammans 
med verksamheterna har vi 
utgått från en acceptabel kva-
litet som vi tror ska fungera och 
lagt ramarna utifrån det. Det 
har varit ett givande och tagan-
de mellan majoritet och oppo-
sition där vi har påverkat var-
andra, säger Färjhage.

– I vissa sammanhang har 
vi fått titta på nya lösningar. 
Nu gäller det att ha tålamod 
och tro att detta är en tillfällig 
svacka. Vi har stora förhopp-
ningar på framtiden och det 
grundar sig på det som händer 
runtomkring oss med järnvägs-
utbyggnaden och den framtida 
E45. På sikt skapar det utrym-
me för utveckling, fortsätter 
Färjhage.

Framtidstron
Framtidstron som majorite-
ten känner fick dem att rösta 
igenom en investeringsbudget 
på 45 miljoner kronor. Social-
demokraterna å sin sida åbero-
pade ett investeringsutrymme 
på 33,5 miljoner kronor och 
Vänsterpartiet ville dra ner 
anslaget ytterligare 3,5 miljo-
ner kronor.

– Här skiljer vi oss åt. Vi i 
majoriteten har en väsentligt 
mycket högre ambitionsnivå 
och vill i så stor utsträckning 
som möjligt få fler att flytta 
till Lilla Edets kommun. När 
väg- och järnvägsutbyggnaden 
är klar kommer vi närmare Gö-
teborg samtidigt som vi behål-
ler vår vackra natur. Det är en 
oslagbar kombination, avslutar 
Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Mål- och resursplanen klubbades i fullmäktige
– Debatt kring investeringsbudgeten
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Lilla Edets kommunalråd, Bjarne 
Färjhage (C). 

LILLA EDET. I onsdags kväll fattade kommun-
fullmäktige beslut om mål- och resursplanen för 
2010.

Samtliga partier var överens om fördelningen 
för driften av de olika verksamheterna, däremot 
gick åsikterna isär gällande investeringarna.

– Det handlar återigen om att gasa och bromsa 
på samma gång, säger kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).
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Matkassen 
växer... nu har vi ny 
mjölk- & charkdisk vilket innebär ännu 
större utbud av mjölk, yoghurt, juice, 
cremefraiche m.m. Detta fi rar vi med 
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Utöver all annan service 
du fi nner hos Matkassen har vi även 

Västtrafi ks produkter

6-19 juli
Allt går oavkortat till 
Lödöse Fritidscenter

Sommaröppen Loppis

Snart drar vi igång med om- 

& utbyggnaden av butiken
(Försenat pga kylprojektet)


