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BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!

TRÄNA ALLA AKTIVITETERTRÄNA ALLA AKTIVITETER

ALLT INGÅR!
GYM/KONDITION, BAD, GRUPPTRÄNING

SOL- OCH VATTENMASSAGE
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LILLA EDET. Det 
kommer hända saker 
i Lilla Edets kommun 
under 2011.

Ekebergsområdet i 
Lödöse har tagit form 
på allvar och går allt 
som planerat startar 
även centrumutveck-
lingen i Lilla Edet.

– Vad som oroar mig 
är ekonomin. Vi måste 
hämta hem nio miljo-
ner kronor då vi tappar 
befolkning och med det 
viktiga skatteintäkter, 
säger kommunchefen 
Johan Fritz.

2010 var ur ekonomisk syn-
vinkel ett bra år för Lilla 
Edets kommun. Bokslutet 
är inte klart, men progno-
sen visar på ett slutligt över-
skott på uppemot sex miljo-
ner kronor.

– Det jag kan säga är att 
resultatet blir betydligt bättre 
än budgeterat. Det beror dels 
på att vi lyckades med en del 
sparåtgärder, dels att vi fick 
statlig hjälp, säger Johan 
Fritz.

– I år är förutsättningarna 
annorlunda. Vi står inför en 
tuff utmaning.

När kommunchefen blick-
ar tillbaka på fjolåret är det 
några händelser som direkt 
gör sig påminda.

– Vi hade ett val som påver-
kar oss som jobbar nära poli-
tikerna. Sedan vill jag gärna 

framhäva ett antal projekt 
som genomförts. Det har 
varit mer av intern karaktär 
och således inte märkts utåt 
på samma sätt. Vi bytte te-
lefonilösning, vi har bytt till 
ett effektivare lönesystem 
och sedan har samarbetet 
med grannkommunerna Ale, 
Steungsund, Kungälv, Tjörn 
och Orust intensifierats i en 
rad olika frågor. Samarbetet 
mellan kommunerna inne-
bär att vi kan hålla nere kost-
naderna, men samtidigt bibe-
hålla och förbättra kvalitén. 
Miljöområdet är ett sådant 
exempel, säger Johan Fritz.

Inför 2011 förändrar kom-
munledningen sin styrmo-
dell. En konferens är pla-
nerad kommande vecka där 
tjänstemän och politiker ska 
lägga upp de gemensamma 
riktlinjerna.

– Det handlar om hur vi 
processar fram mål och hur 
vi bryter ner dem i verksam-
heterna, säger Fritz.

– En annan väldigt viktiga 
fråga det här året är skolpro-
jektet, att vi verkligen lyckas 
skapa en attraktiv skola med 
bra resultat som följd.

Lilla Edet har två delvis 
färska kommunalråd, Inge-
mar Ottosson (S) som till-
trädde i fjol och Peder Eng-
dahl (M), som började sin an-
ställning vid årsskiftet. 

Är deras brist på erfa-
renhet något som bekym-
rar dig?

– Både Ingemar och Peder 
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LILLA EDET. Susanne 
Samuelsson är 
anställd som ny webb-
ansvarig i Lilla Edets 
kommun.

Hon efterträder 
Inga-Lisa Anders-
son som går i pension 
inom kort.

– Att få vara med 
och utveckla en ny 
hemsida ska bli jät-
tespännande, säger 
Susanne.

Susanne Samuelsson, 30 år 
från Trollhättan, har ett för-
flutet inom det privata nä-
ringslivet. Kosmetik och 
media är branscher som Su-
sanne tidigare tjänstgjort i.

– Jag har arbetat på ttela, 
dels på annonsavdelningen, 
dels som reporter för tid-
ningens gratismagasin. Jag 
har även jobbat med webb 
på min tidigare arbetsplats 
vilket naturligtvis är en stor 
fördel. Även det faktum att 
jag är van vid att syssla med 
information, skriva, foto-
grafera och samtidigt tänka 
visuellt kommer jag att ha 
stor nytta av i min nya an-
ställning, säger Susanne 

Samuelsson.
– Naturligtvis blir det en 

omställning att verka inom 
den offentliga sektorn. Det 
ser jag fram emot och här 
finns en hel del att lära.

Susanne Samuelssons blir 
samordnare för kommunens 
intranät och hemsida. Stort 
ansvar åligger emellertid 
respektive förvaltning att 
serva Susanne med relevant 
information.

– Finns det frågor kan 
de alltid vända sig till mig. 
Jag kommer också att ha 
ett övergripande ansvar för 
evenemangskalendern.

Susanne Samuelsson till-
talas också av utmaningen 
att utveckla en ny hemsida. 
Det uppdraget är påbörjat 
och Susanne kommer fort-
sätta driva det under 2011.

– Det är en lång och 
ganska komplex process. 

Det är mycket att ta hänsyn 
till, många olika målgrupper 
att nå ut till och framförallt 
gäller det att ha en logisk 
uppbyggnad. Vi måste tänka 
rätt.

– Att utveckla e-tjänster 
är också något vi tittar på, 
avslutar Susanne Samuels-
son.

Ny webbansvarig på Lilla Edets kommun
– Susanne efterträder Inga-Lisa
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Växlar över. Kommunens mångårige medarbetare Inga-Lisa Andersson går snart i pensi-
on och till ny webbansvarig har anställts Susanne Samuelsson.

har lång erfarenhet från poli-
tiken, dock inte som kommu-
nalråd. De känner emellertid 
till kommunen väldigt väl och 
är inga nybörjare. Att Made-
leine Dahlgren och Bjarne 
Färjhage försvunnit med en 
hel del erfarenhet får vi leva 
med, säger Johan Fritz och 
fortsätter:

– De nya kommunalråden 
ser kanske saker på att annat 
sätt, vilket kan vara berikan-
de. Skulle Madeleines och 
Bjarnes erfarenhet behövas i 
någon fråga är de inte längre 
än ett samtal bort.

Ni håller också på att 
rekrytera en ny närings-
livsutvecklare, hur ser du 
på det?

– Vi är supernöjda med 
det jobb som Helene Even-
sen har gjort. Hon har startat 
upp många grupper, kommit 
med nya idéer som fått positiv 
respons. Efterträdaren ska ha 
en god förankring inom nä-
ringslivet, men även veta hur 
en kommun fungerar. Hon 
eller han ska utgöra kittet 
mellan näringslivet och kom-
munen. Kunskap om handel 
och logistik känner vi också 

är av yttersta vikt, säger Johan 
Fritz.

Hur prioriterad är cen-
trumutvecklingen?

– Det är jätteviktigt att det 
arbetet startar. Jag vet att den 
nya majoriteten vill sätta ned 
foten och föra diskussioner 
med entreprenören om vad 
som är på gång. Kommu-
nen är i behov av framförallt 

nya bostäder i centrum, men 
också av verksamhetslokaler.

På tal om byggnation så 
händer det en del i Eke-
berg, vilket måste vara 
glädjande?

– Absolut! Det säljs tomter 
och ett byggbolag ligger i 
startgroparna för lägenhe-
ter. Vi börjar nu se resulta-
tet av satsningen i den södra 

kommundelen. Dessutom 
kommer utbyggnaden av E45 
igång inom kort. Ytterligare 
ett bevis för den utveckling 
som Lilla Edets kommun 
upplever.

Johan Fritz, kommunchef i Lilla Edets kommun.

Ett utvecklingens år väntar Lilla Edetväntar Lilla Edet
– Men kommunchefen oroas över minskade skatteintäkterskatteintäkter


