Remissvar
Budget 2018
En orolig värld och snabba förändringar i Ljusnarsberg, leder till enkla populistiska svar från en del
politiker och framkallar mer konservatism hos andra. En strävan att hitta vägen tillbaka till en
enklare värld utan flyktingströmmar, klimathot och osäkra anställningar.
Liberalerna tror inte att vi kan lösa utmaningar genom att vända sig inåt eller genom att krampaktig
hålla fast vid gamla lösningar. Vi ser en ljus framtid för vår kommun, men anser att det bara går att
komma dit genom att möta nya problem med nya lösningar.
Bakom kommunens svaga siffror som ansvarig för utbildning gömmer sig en tragedi för många
barn. Icke behörighet till ett gymnasieprogram gör det svårare för barn att utvecklas fullt ut som
individ och medborgare. Därför står vi till fullo bakom de strategiska mål som formulerats för
utbildningssektorn och anser att vi bör satsa både på lång och kort sikt för att uppnå de högt
ställda målsättningarna.
Vi satsar på gymnasiebehörighet genom bl.a en tionde grundskoleår och en förstärkning av
ledningsorganisationen. Dessutom bygger vi en ny idrottshall under 2018 och en ny matsal 2019.
Vi anser att skolan ska schemalägga pedagogiska måltider även på grundskolan. Självklart ska
pedagogisk personal inte betala för maten de äter under tiden de jobbar i matsalen.
Skolan behöver förbättras långsiktigt, men det behövs även en omstart och ett förbättringsprojekt
som snabbt leder till förbättring av skolresultat. Nya ledare för skolan behöver utrymme för snabba
förbättringsåtgärder. Därför ställer vi en ospecificerat projektbudget till skolledningens förfogande.
Projektets löptid blir skolåren 2018-2020.
Ljusnarsberg är en vacker och glesbefolkad kommun, med väldigt bra förutsättningar att uppnå en
hållbar energiförsörjning inom överskådlig tid. Det räcker dock inte med vackra ord om minskad
CO2 utsläpp och hållbar energiförsörjning. Vi satsar på projektet ett hållbart Ljusnarsberg som har
som målsättning att Ljusnarsberg producerar mer hållbar energi än vad kommunen, medborgare
och företag använder i energi totalt. En investering i en ny hall är även det en satsning på en mer
hållbar energiförsörjning i Ljusnarsberg.
Att nybygge av Ljusnarshallen är en bra satsning för miljöns skull, ger en bra impuls åt skolans
idrottsundervisning, förbättrar möjligheter för föreningar att utveckla sin verksamhet och som ger
driftskostnader i paritet med det sämre alternativet, har vi tidigare argumenterat för. Att
fastighetsenheten står inför en chefsrekrytering och att projekteringsarbete ännu inte har resulterat
i en tydlig plan för renoveringen höjer risken att renovering inte kan utföras inom de snäva ramar
som finns finansiellt och tidsmässigt. Nästan ett helt år utan tillgång till hallen och matsal för skolan
och föreningar är för vår del oacceptabel. Dessutom har det oväntat höga resultat för 2016, hela
11.5 miljoner över det redan extremt höga budgeterade resultatet, bekräftat vårt argument att
utrymmet finns för satsningen och skapat en unik chans att göra något som hållbar och långsiktigt
lyfter Ljusnarsberg.
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Vad som även saknas i budgeten är satsningar för ett bättre integration av första generationens
svenskar och en bättre livskvalité för våra invånare. Kommersiell service centraliseras mer och mer
i större städer och kommunen själv ska fokusera på sina kärnuppdrag. Vad vi kan göra är att
stimulera föreningslivet på ett beständigt och strukturerat sätt. Att lägga ut vissa uppdrag till
föreningar och ersätta föreningar för utfört arbete och genom att ge mer stöd åt aktiviteter riktade
mot ungdomar, integration och kulturellt utbud gör vi det både enklare och roligare att bo och verka
i Ljusnarsberg.
Vi vill att våra finansiella mål blir tydligare. Investeringsmålet anpassas till vad som ligger på
önskelistan för året och är därmed inte långsiktig. Vi anser att finansiella mål ska vara långsiktiga
och vara formulerat så att det inte krävs anpassning från år till år. Dessutom ska vi följa vår
nyantagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Vi ersätter amorterings- och investeringsmålet med en målsättning att låna maximalt 240 miljoner
kronor.
Liberalerna yrkar därför följande ändringar i föreslagna budgeten.
Finansiella mål ändras till tre mål. Nämligen :
● Resultatet ska budgeteras för att ligga på åtminstone 2% av skatteintäkter och intäkter ur
utjämningssystemet,
● Det totala lånebeloppet kommunen tar upp ska inte överstiga 240 miljoner kronor,
● Likviditeten ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader.
Kommunstyrelsens disponibla medel
Effektiviseringskrav kommunens administration

-/- 1.000.000
-/-    250.000

Projekt en bättre skola i Ljusnarsberg
Nettokostnad gymnasiebehörighet 10:e år (höst 2018)
Ledningsorganisation, 50% administratör
Pedagogisk måltid schemalagd

+ 2.500.000
+    500.000
+    200.000
+    300.000

Förstärkning budget för föreningsverksamhet
Ett hållbart Ljusnarsberg

+    750.000
+ 1.500.000
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Dessutom föreslår vi följande ändringar i kommunens investeringsbudget.
Ändring av investeringsbudget och plan :
● Renovering av Ljusnarshallen ändras till nybyggnation under 2018 med en
investeringsbudget på 28 miljoner,
● Under 2019 läggs till renovering/nybyggnation av Kyrkbacksskolans matsal 8.0 miljoner.
För Liberalerna i Ljusnarsberg
Hendrik Bijloo, gruppledare
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