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Rekordstort överskott för Svenljunga
Svenljunga redovisar ett överskott på nära 28 miljoner kronor för 2015. Statliga integrationspengar bidrar till resultatet.
– Året har varit tufft, men vi har varit försiktiga, säger kommunalrådet.
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Den nya majoriteten känner sig nöjd efter sitt första hela år vid makten. Det har funnits utmaningar med extra behov i
skolan och stort flyktingmottagande. Det ekonomiska resultatet visar trots det plus med god marginal.
– Det här är det bästa resultat jag sett sedan jag kom med i politiken, säger kommunalrådet Stefan Carlsson (S).
Han och majoriteten har haft som ekonomiskt mål att överskottet ska bli 9 miljoner kronor. Räknar man bort 11 miljoner i
statliga integrationspengar och 4,6 miljoner kronor i så kallade AFA-pengar blir det ändå drygt 12 miljoner kvar som
överskott.
– Vi införde anställningsstopp i höstas och personalen har varit sparsamma, det ger resultat, säger Stefan Carlsson.
Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som haft det tuffast under året. Verksamheten har fått totalt 7 miljoner i
tilläggsanslag och redovisar nu ett överskott på 2,4 miljoner kronor.
– Vi har kunnat hålla en hög kvalitet på verksamheten trots att det varit en hög press. Det känns bra, säger Monica Björsell
(LBPO), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Det har också gjorts satsningar på extra stöd i verksamheten och gratis kulturskola.

Monica Björsell tror att arbetsklimatet i den nya majoriteten är en viktig del i det positiva resultatet och får medhåll av
Peter Kobbe (L).
– Vi har högt i tak och kan vända och vrida på diskussionen, säger Peter Kobbe.
De menar att det finns en samsyn i de stora och viktiga frågorna som berör skola, vård och omsorg. I andra frågor handlar
det om att ge och ta.
– Återvinningsstationen är ett exempel, där hade vi tre olika uppfattningar, säger Stefan Carlsson.
Socialnämnden är den enda nämnden som redovisar ett underskott. Minus 2,8 miljoner kronor är ändå bättre än de senaste
prognoserna.
– Ska man vara lite självkritisk så har vi haft för lite fokus på socialnämnden, säger Stefan Carlsson.
Under 2016 menar han att det gäller att hålla ut. Det finns fortfarande pengar kvar från det statliga integrationsbidraget.
Men Stefan Carlsson påpekar att det är en tillfällig satsning.
– Vi ska ha pengar till 2017 också, det gäller att inte växa ur kostymen, säger han.
Under det här året inleds omfattande arbeten med översiktsplan och skolplan. När det gäller skolans framtid ska även
medborgarna få vara med och säga sitt.
– Vi ska också titta på det här med önskad arbetstid för kommunanställda, det ska med in i budgetarbetet, säger Stefan
Carlsson.

Taggar:
Bokslut Ekonomi Monica Björsell Peter Kobbe Stefan Carlsson Svenljunga Svenljunga Kommun
Text Marie Haglund marie.haglund@bt.se 0325-61 68 94

