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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

När resurserna ska fördelas i kommunen är det 
många som vill ha sin beskärda del av kakan. De 
flesta av oss vill se satsningar som påverkar vår 
vardag och de människor som är viktiga för oss. 
Men alla kommunens verksamheter behövs för att 
vi ska vara trygga, utvecklas och leva ett rikt liv i 
alla dess olika faser.  
 
Vi ska bygga ett hållbart samhälle. Med det menar 
vi ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt 
hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar 
utan att det skadar vår gemensamma miljö. Allt 
arbete och all vår verksamhet ska bedrivas i linje 
med vår vision. Kommunfullmäktiges mål präglas 
av fyra perspektiv som skall genomsyra all vår 
verksamhet.  
 
Utvecklingen av kommunens styrning och ledning 
syftar till att främja förmågan att leverera resultat 
för invånarna. Fokus ska läggas på att utveckla 
verksamheterna med rätt kvalitet till rätt pris. Den 
kommunala förvaltningen ska vara öppen för 
människors olikheter och behov. Våra 
verksamheter ska vara transparanta och 
serviceinriktade. Även fortsättningsvis har vi ett 
viktigt arbete att göra när det gäller öppna 
jämförelser för att stimulera kommunens 
verksamheter att analysera sin verksamhet, lära av 
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera 
verksamheten.   

Människorna som verkar i Ljusnarsberg är 
kommunens största tillgång. Vi vill att samarbetet 
med de lokala företagarna ska bli ännu bättre. Som 
kommun ska vi vara en serviceinriktad resurs för 
det näringsliv som finns här. Vi ska underlätta för 
företag att starta och etablera sig och växa i vår 
kommun. Parallellt med det ska vi fortsätta 
utveckla vår egen kompetens när det gäller inköp, 
upphandlingar och uppföljning av de tjänster och 
produkter vi köper. Vi samverkar med andra 
kommuner och andra samhällsaktörer för att 
tillsammans utveckla kommunen. Under året 
kommer kommunen bli medlem i Sydnärkes 
lönenämnd.  
 
Årets budget är i flera avseenden annorlunda. 
Osäkerheten kring faktorer som 
flyktingmottagandets omfattning gör att vi inte kan 
få en detaljerad budget på de verksamheterna. 

Trots stor återhållsamhet finns en del 
förstärkningar i budget 2016 och barn och unga är 
även fortsättningsvis en prioriterad grupp. Två 
klassuppsättningar datorer och en upprustning av 
förskolan Åstugan återfinns i 
investeringsbudgeten. Under året ska vi också 
planera för byggnationen av nya Ljusnarshallen. En 
blygsam höjning av Opera på Skärets årliga bidrag 
samt Bergslagsspelens tredje år finns också med.    
 
Investeringsnivån kommer att vara hög några år 
ytterligare framöver. För att möta detta är det 
viktigt att upprätthålla höga resultatnivåer. Det är 
viktigt att vi fortsätter att analysera framtida 
investeringsbehov. Allt vi gör syftar till att skapa 
resurser för att erbjuda invånarna en god välfärd, 
både idag och i morgon. 
  
Ljusnarsberg är på många sätt en fantastisk 
kommun att leva och verka i och jag ser fram emot 
att vara med och fortsätta att utveckla den. Nu 
siktar vi mot år 2016 och tar oss an de utmaningar 
vi har med viljan att skapa något tillsammans. Vi 
har gjort det förut så vi gör det igen, helt enkelt! 
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