
Återigen lägger vi en stark budget !!

I vanlig ordning så kan jag inte låta bli att kommentera moderaternas insändare. Jag börjar 
med att konstatera att jag är nöjd med att ni i stort sett godkänner vårt förslag till budget. Den 
relativt lilla avvikelse ni inte godkänner handlar om mindre än 1 procent, jag trodde till och 
med att det var fel på miniräknaren när det blev så många nollor när jag skulle räkna ut vad 
som skiljer oss åt, på miniräknaren alltså ☺. Men jag har i vanlig ordning lite annorlunda syn 
på det ni beskriver.

Skälet att ge sociala verksamheten mer pengar är att de kostat för mycket skriver ni. Ni vill 
t.o.m. inbegripa hemtjänsten i detta trots att vi fått preliminära rapporter om en övertalighet 
bland personalen på mer än sju heltidstjänster. Detta motsvarar nästan tre miljoner kronor 
vilket är vårt förslag att de får behålla och kunna använda på de sätt de anser är klokt och 
gynnar verksamheten, bland annat en arbetsterapeut. Inom den sociala verksamheten måste 
man klara att omdisponera medel när behovet svänger. I många år så har man genom ett 
strukturerat arbetssätt lyckats att sänka kostnaderna för försörjningsstödet och har man nästan 
90 miljoner så måste man kunna hantera en mängd avvikelser. Det är på så sätt man tar 
ansvar. 

Era förslag på utökningar inom kostorganisationen samt fastighetssidan vill vi hantera på ett 
annat sätt. Det pågår utredningar och arbete med att ta fram förslag på vad man kan göra för 
att ta ned kostnaderna till en normal nivå. Jag tror det är viktigare att ägna tid åt varför man 
inte håller sin budget än konstaterar att alla som drar över skall ges mer pengar. De åtgärderna 
kommer löpande att genomföras och inte väntas med som Moderaterna skriver. Från vårt parti 
har vi under många år tagit ett stort ansvar för att få en långsiktigt god ekonomi och i år så 
kommer det vara mitt 12:e år på posten som ordförande och också 12:e året i rad vi kommer 
göra överskott. Kommunens ekonomi har förbättrats på många sätt och det har den gjorts 
genom att vi varit väldigt ansvarsfulla och "hållit i" när andra ansett att de kan vara frikostiga 
med våra skattemedel.

Jag uppfattar Era förslag endast som populistiska men det är ju snart valår. Vi vet att vi vet att 
vi under några år nu har stora investeringar vi behöver göra och för att klara dessa så måste vi 
ha en högre resultatnivå. Att sänka den som ni föreslår är egentligen att säga att ni inte ställer 
er bakom förslagen till förbättringar inom många områden. Men ni är ju ganska vana vid att 
kunna säga vad som helst, ni lovar ”guld och gröna skogar” men har aldrig talat om hur ni 
skall finansiera era förslag. Ni har också valt att sända in Ert remissvar om vår 
kostorganisation till Kopparbergar´n men det tror jag inte finns någon aktualitet kring längre 
för igår på utskottet gjorde M:s gruppledare en "kovändning" och uttryckte sitt stöd för ett 
förslag som inte ens finns med i Ert remissvar/insändare och som kommer kosta avsevärt 
mycket mer pengar. Känns lite som att vända kappan efter vinden men det tror jag i längden 
kommer att genomskådas av Ljusnarsbergarna.

Jag blir förvånad och illa berörd över Er syn på problematiken kring resultaten i skolan och 
hur ni anser att verksamheten skall styras genom ”hot” och sanktioner "De ska inga nya 
pengar ha förrän de förbättrat sina resultat"! Ett sådant påstående tar jag direkt avstånd från. 
Jag instämmer i att vi behöver utveckla arbetsmetoder och fokusera på att vi ska ha en bra 
skola som tar till vara varje liten tjej och killes resurser. Jag är orolig för vad jag ser idag, 
studieresultaten i Ljusnarsbergs skolor räcker inte till. Alltför många elever lämnas utanför 
men jag tror inte att det handlar om att det krävs hårdare tag i skolan som vissa förordar. Vi 



ska ha höga förväntningar på barnen – absolut. Vi ska ha djärva mål och stöd för att nå dem 
men göra detta via uppmuntran och utvärdering och utveckling av våra arbetsmetoder. 

I övrigt om budgeten kan vi konstatera att det är en stark budget 2014. Förutom ett resultat på 
över 10 miljoner så förstärker vi med 3 miljoner till oförutsedda utgifter. Jag tänker stolt 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget till budgeten för nästa år.

Ha en riktigt skön november alla !!
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