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LILLA EDET. Resultatet 
för den andra tertial-
rapporten är en betyd-
ligt skönare läsning för 
Lilla Edets kommun.

Nu är underskottet 
nere på 2,3 miljoner 
kronor.

– Det är glädjande, 
men vi är inte i mål 
ännu. Jag pläderar 
största möjliga åter-
hållsamhet, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

Efter den första tertialrap-
porten var det mungiporna 
ner på kommunledningen. 
Då visade siffrorna på ett 
prognostiserat underskott 
för 2009 på 13,9 miljoner 
kronor.

– Ekonomin i landets 
kommuner havererade i och 
med finanskrisen, som star-
tade förra hösten. I våras såg 
det riktigt besvärligt ut och 
det föranledde oss att ta fram 
ett sparpaket på 13 miljoner 
kronor, säger Färjhage.

– När vi nu gör en upp-
följning av årets första åtta 
månader så kan vi konstatera 
att vi har lyckats förbättra 
siffran med 11,6 miljoner 
kronor. Mycket tyder på att 
vi ska kunna nå ett positivt 
resultat för 2009 och i så fall 
är det en fantastisk upphämt-
ning.

Vad är förklaringen till 
den ekonomiska upphämt-
ningen?

– Vi har minskat perso-
nalstyrkan i kommunen, 
vilket vi tvingas fortsätta 
med även nästa år. En annan 
viktig bit är att vi har anpas-
sat skolverksamheten. Indi-
vidsektorn har försökt hitta 
hemmaplanslösningar istäl-
let för att jobba med vårdpla-
ceringar. Försörjningsstödet 
fortsätter emellertid att vara 
ett besvärligt kapitel, säger 
Färjhage och tillägger

– Samhällsbyggnads-
nämnden som hade ett kraf-
tigt underskott i fjol ska nå 
ett nollresultat i år. Här har 
också skett en del föränd-
ringar. Jobb har således skett 
inom många olika områden.

Hur upplever du stäm-

ningen?
– Jag hoppas att alla upp-

lever en vi-anda, då det har 
skett ett rejält arbete ute i 
verksamheterna. Det är vis-
serligen en liten uppförs-
backe kvar, men all personal 
har anledning att räta på 
ryggen, säger Färjhage.

Hur kommer ni att för-
dela det beslutade stats-
bidraget på 9,66 miljoner 
kronor?

– Först och främst vill jag 
understryka att när vi tog 
Mål- och resursplanen var 
alla sju partier eniga. Så är 
fallet den här gången också. 
Det är en styrka att vi kan 

jobba tillsammans med de 
svårigheter vi upplever.

– 3,0 miljoner kronor till-
faller Utbildningsnämnden, 
2,8 miljoner kronor går till 
Omsorgsnämnden som tar 
över bostadsanpassnings-
bidragen från Miljö- och 
byggnämnden. Vidare så får 
Upplevelsenämnden 500 
000 kronor. Resterande 3,36 
miljoner kronor väljer vi att 
ha som en reserv, avslutar 
Bjarne Färjhage.

Stark ekonomisk upphämtning
– Och enighet om hur statsbidraget ska fördelas
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Lilla Edets kommunalråd, Bjarne Färjhage (C), pläderar fort-
satt återhållsamhet ute i nämnderna.
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