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LILLA EDET. Nämnderna 
i kommunen tillförs 
ytterligare medel.

På fullmäktige i ons-
dags beslutades om ett 
ökat anslag på knappt 
tio miljoner kronor för 
innevarande år.

Mest pengar tillförs 
utbildningsnämnden, 
fem miljoner kronor, för 
att klara sin omställ-
ningsprocess.

Efter att Mål- och resurspla-
nen antogs i juni förra året 
har nämnderna vid två tillfäl-
len fått ökade anslag, senast 
på kommunfullmäktigesam-
manträdet i onsdags.

– Första gången vi jus-
terade planen var i novem-
ber i fjol. Staten tillförde 
mer pengar till kommu-

nerna, vilket fick till följd 
att vi kunde portionera ut 
totalt 6,3 miljoner kronor. 
Omsorgsnämnden fick 2,8 
miljoner, Utbildningsnämn-
den 3,0 miljoner och Upple-
velsenämnden 0,8 miljoner, 
förklarar kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

De 9,9 miljoner kronor 
som fullmäktige beslutade 
om i förra veckan fördelas 
enligt följande:

• Omsorgsnämnden 2,0
• Utbildningsnämnden 5,0
• Upplevelsenämnden 0,2
• Samhällsbyggnadsnämn-

den 1,7
– Av samhällsbyggnads-

nämndens pengar har vi spe-
cialdestinerat 100 000 kronor 
till att sköta planteringar och 
grönytor bättre. Fullmäktige 
brukar inte ta den typen av 

beslut, men här gjorde vi ett 
undantag. Vi är angelägna 
om att få ett snyggt centrum, 
säger Färjhage.

Hur kan det komma sig 
att ni plötsligt kan återföra 
drygt 16 miljoner kronor 
till nämnderna för inneva-
rande år?

– Det beror inte bara på 
att vi har varit duktiga i Lilla 
Edet utan vi lever mer på 
regeringens lyckade finans-
politik som förs i riket, säger 
Färjhage.

Skolan har tillförts mest 
pengar, hur kommer det 
att märkas?

– Personalanpassningen i 
grundskolan har tagit längre 
tid än beräknat och medfört 
stora kostnader. De extra 
pengar som skolan tillförs 
betyder att omställningen 

kan ske utan att den ordina-
rie verksamheten påverkas, 
avslutar Bjarne Färjhage.
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LILLA EDET. Beslut är fattat 
om vindbruksplanen i Lilla 
Edet. Område M (Högstorp) 
och H (Hasteröd/Maens) är 
de enda som är kvar.

– Vi har gått igenom alla 
samrådsyttranden och då har 
det ena efter det andra områ-
det fallit bort. Länsstyrelsen 
har naturligtvis varit en tung 
remissinstans, förklarar kom-
munfullmäktiges ordförande 
Jörgen Andersson (C).

Totalt kom det in drygt 400 
yttranden till kommunen. 
Bland annat hade Luftfarts-
verket synpunkter gällande 
inflygningar till Malöga flyg-
plats, som gjorde att två om-
råden föll bort i slutskedet.

– Kontentan blir att två 
områden kvarstår, vilka det 
råder total politisk enighet 
om. Det kommer att ske en 
utställning, som varar hela 
sommaren och fram till den 
sista september. Kommunen 
kommer också att bjuda in 
allmänheten till ett informa-

tionsmöte den 1 september, 
säger Jörgen Andersson.

– Det viktiga i den här pro-
cessen är att vi är lyhörda för 
allmänhetens åsikter och att 
beslut tas i så bred politisk 
enighet som möjligt, avslutar 
Jörgen Andersson.
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har länge 
brottats med problema-
tik inom grundskolan, 
låga resultat och behö-
righet till gymnasiet.

Situationen har nu 
analyserats och en 
handlingsplan tagits 
fram.

– Det finns en stor 
självrannsakan på alla 
nivåer. Med en stor por-
tion jävlar anamma ska 
vi lyfta kommunen och 
se till att våra barn går 
ut med goda resultat, 
säger utbildnings-
nämndens ordförande, 
Camilla Waltersson-
Grönvall (M).

Botten var nådd. Det fick 
Lilla Edets kommun, att med 
hjälp av Göteborgsregionens 
kommunalförbund, utföra 
ett antal djupintervjuer och 
diskussioner i olika grupper, 
med syfte att få fram ett un-
derlag för ett förbättringsar-
bete inom grundskolan. Ana-
lysen av dessa djupintervjuer 
har sammanställts i en nulä-
gesanalys från GR.

– I intervjustudien var vi 
noga med att hitta alla grup-
per som berörs av skolan, 
säger Mona Tolf, chef på 
bildningsförvaltningen.

– Vi ville ha en bred ingång 
varför vi har de resultat som vi 
har och vad vi behöver göra i 
framtiden, säger Tolf.

Resultat- och analysarbe-
tet lyfter fram sju olika delar 
att ta fasta på:

• Ledarskap på alla nivåer
• Lärarna/lärandet
• Förväntningar
• Uppföljning
• Relationer
• Ansvarsfördelning
• Elever med svårigheter

Nästa steg i processen blir 
att ta fram en handlingsplan 
för det gemensamma utveck-
lingsarbetet.

– Det har redan börjat 
hända saker. För en tid 
sedan träffades förvaltning-
ens chefer, nämndens poli-

tiker samt kommunstyrelsen 
för att gemensamt dra upp 
de övergripande riktlinjer-
na för handlingsplanen, som 
kommer att styra utveck-
lingsarbetet för de komman-
de åren. Det ska dock beto-
nas att ett förändringsarbete 
kommer att ske tillsammans 
med personal, elever, föräld-
rar och kommuninvånare, 
förklarar Mona Tolf.

Framåtsyftande process
– Vi ska inte gräva för mycket 
i historien utan detta ska vara 
en framåtsyftande process. 
De fyra stora penseldragen 
är gjorda vilka sedan ska fin-
målas. Ledarskap, samarbete 
med goda relationer och po-
sitiva förväntningar, målrela-
terat arbetssätt och en skola 
för framtiden är huvudrubri-
kerna, säger Tolf.

Den politiska enigheten 
och samsynen på föränd-
ringsarbetet är påtaglig.

– Vi partipolitiserar inte 
den här frågan utan ser längre 
än så. Detta skall vara håll-
bart över tid och får ej bero 

på vilka politiska vindar som 
blåser, betonar Peter Spjuth 
(V), vice ordförande i utbild-
ningsnämnden.

– Bilden av utbildning i 
Lilla Edet måste förändras 
och förväntansbilden stär-
kas. Det här med relationer 
kommer att vara direkt av-
görande om vi skall lyckas, 
säger Camilla Waltersson-
Grönvall.

Att resursförstärkning inte 
med automatik ger bättre re-
sultat har politikerna blivit 
varse om. Camilla Walters-
son-Grönvall igen:

– Vi höjde lärartätheten, 
men fick ändå inte önskvärt 
resultat. Nu gäller det att 
göra om och göra rätt.

Är ni inte rädda för att 
effekten ska utebli den här 
gången också?

– Jag ser det som en in-
tressant utmaning för nämn-
den. Det här vill vi och kan 
vi i vår organisation. Jag är 
övertygad om att vi kommer 
att lyckas, säger Peter Spjuth.

– Nu gäller det att ge de 
verktyg till personalen så att 

Nu ska skolan bli bättre i Lilla Edet
– Stor enighet kring förändringsarbetet
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Grundskolan i Lilla Edet har visat klena resultat under många år. Nu har emellertid ett för-
ändringsarbete startas upp, som förhoppningsvis ska generera en attraktiv skola med goda 
resultat.

Beslut fattat om 
vindbruksplanen

I förra veckan fattade kommunfullmäktige beslut om utställ-
ning av vindbruksplanen.

Kommunfullmäktiges ord-
förande, Jörgen Anders-
son (C).

Extra pengar till nämnderna

Bjarne Färjhage (C), kommu-
nalråd i Lilla Edets kommun.

de lyckas, avslutar Camilla 
Waltersson-Grönvall.

31 nystartade företag i Lilla Edet
LILLA EDET. Under 
årets fem första 
månader ökade nyfö-
retagandet i landet 
med 16,4 procent 
jämfört med samma 
period förra året.

För första gången i 
år ökar nyföretagan-
det i samtliga län.

31 företag har hit-
tills registrerats i Lilla 
Edets kommun.

För första gången i år har 
samtliga län i landet haft en 
positiv utveckling av nyfö-
retagandet. De regionala 
skillnaderna är emellertid 
stora. I maj var tillväx-

ten av nya företag störst i 
Jämtland med en ökning på 
109,8 procent jämfört med 
samma tid förra året.

I hela landet startades 
den senaste månaden 6 030 
nya företag i de vanligaste 
bolagsformerna; aktiebolag, 
enskild firma, handelsbolag 
och kommanditbolag. Det 
ska jämföras med 4 1014 i 
maj förra året. Sedan års-
skiftet har 27 093 nya före-
tag registrerats hos Bolags-
verket mot 23 283 vid 
samma tid i fjol. Allt enligt 
My newsdesk.

I Lilla Edets kommun 
har 31 företag registrerats 
fram till och med den 15 

juni.
– En positiv utveckling, 

konstaterar näringslivsut-
vecklare Helene Evensen.

Noterbart är att endast 
två företag gått i konkurs, 
sju företag har avregistre-
rats och ett är inaktivt.
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Näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.


