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Kommunens budget 2014 – det handlar om pengar och inte procent! 
Socialdemokraterna har suttit länge vid makten i Ljusnarsberg. Det märks både på argumenten och 

språkbruket. När en skillnad mellan Moderaternas budgetförslag och Socialdemokraternas på 

1 700 000 kronor viftas undan som ”bara någon procent”, då har man kanske suttit lite väl länge i 

förarstolen. 

Skälet till att vi förslår utökade budgetanslag till kostverksamheten, fastighetsskötseln och 

socialutskottet är, att samtliga dras med budgetöverskridanden sedan flera år tillbaka. Några 

åtgärdsplaner som skulle få effekt under 2014 syns inte till. Kostutredningen är ännu bara på 

teoristadiet. Praktiska åtgärder lär dröja länge än. Detta är samma kritik som vi hade mot 

budgetförslaget för 2013. Det hann inte gå långt in på detta år innan signalerna om kommande 

budgetöverskridande på de här tre områdena var faktum. 

Visst behöver vi mycket pengar till återinvesteringar i fastigheter, gator, vägar och ledningar. Om 

detta råder ingen oenighet. Men man får inte mer pengar genom att blunda för det faktiska läget, 

även om det handlar om problem, som nog borde ha åtgärdats för flera år sedan. Kostverksamheten 

till exempel. Här har budgetöverskridandena kommit igen år efter år, utan att något gjorts åt saken! 

Enda sättet att säkra stabila överskott är att åtgärda budgetöverskridandena genom praktiska 

åtgärder. Det är utgångspunkten för oss i budgetarbetet. 

Beträffande kostutredningen finns ingen otydlighet i vårt ställningstagande. Det är bara att läsa vårt 

remissvar, som ju också finns här på Kopparbergar´n. Vad som i övrigt har sagts i den saken under en 

diskussion på allmänna utskottet, som var stängd för allmänheten och dessutom inte protokollsförts 

kan vi lämna därhän.  

Och så skolresultaten, som vi är verkligt oroade över. Samma sak här: Utan analys och uppföljning 

kommer vi inte att kunna sätta in fungerande åtgärder. Om det är detta som för socialdemokraterna 

är ”hot och sanktioner” har vi en lång väg att gå. 
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