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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

 
I år har Ljusnarsbergs kommunfullmäktige tillsammans med en bred samling 
av företrädare för olika delar av samhället format Vision 2030 och den ska 
vara vägledande i det vi planerar och gör.  
 
Visionen säger:  
"Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle. Här skapar vi möjligheter till ett rikt 
liv. Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 
Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras. Här finns 
plats för stolthet, vilja och handlingskraft" 
 
 
Denna vilja och handlingskraft vill vi ta tillvara genom att samverka med 
föreningarna, öppna upp för att medborgarna ska få möjlighet att vara än 
mer delaktiga i utvecklingen och genom att rikta resurser för att stärka 
attraktiviteten. Vi samverkar med näringslivet och andra arbetsgivare för att 
de ska trivas, utvecklas och för att fler företag ska etablera sig. Vi samverkar 

med andra kommuner och andra samhällsaktörer för att tillsammans utveckla och stärka kommunen. 
 
Jag är övertygad om att kommunen utvecklas bäst genom dialog och samverkan. Utifrån ibland skilda 
utgångspunkter brukar vi komma fram till bra lösningar. Det förutsätter naturligtvis en vilja att kompromissa. 
Denna vilja präglar också detta budgetförslag. De övergripande målen har vi inte rört. Budget 2017-2019 har 
som övergripande fokus långsiktighet. Kommunen befinner sig i en osäker tid med många utmaningar och 
osäkerheter. När resurserna ska fördelas i kommunen är det många som behöver 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.   
 
Trots återhållsamhet finns några förstärkningar i budget 2017 och dessa riktas i huvudsak till barn. I förskolan 
inför vi kostnadsfria pedagogiska måltider, vi inrättar en ny tjänst som familjeterapeut samt utreder åtgärder 
vars syfte är att stärka barn och ungas utveckling. Under år 2017 måste skollokalfrågan få en lösning för att vi 
ska få den sen tidigare beslutade F-9 skolan samlade. Största diskussionen i budget 2017 på 
kommunfullmäktige kommer att vara investeringen i Ljusnarshallen och jag hoppas att debatten om hallen 
sätts i relation till allt annat som också behöver göras, för annars är det inte ansvarsfullt.  
 
Investeringsnivån kommer att vara hög ytterligare några år framöver och då krävs att vi har en hållbar 
finansiering. God ekonomisk hushållning innebär att vi inte lämnar över ett allt för stort ekonomiskt åtagande 
till de som ska ta över efter oss. Därför är det viktigt att vi fortsätter analysera framtida investeringsbehov och 
matchar det mot nivåer som är realistiska. Därför behöver vi också ha ett överskott i kommunens driftbudget. 
Varje krona i överskott minskar kommunens lånebehov lika mycket.  
 
Ansvarstagande utifrån en helhetssyn på kommunens utmaningar ska gälla. Samsyn och helhet är viktiga 
ledord.  
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