Årjängs Borgerliga Opposition
Årjängs Borgerliga Opposition lägger i rådande läge ingen budget då vi anser att den
bör återremitteras för att invänta fakta och trovärdiga prognoser i corona pandemins
fotspår.
En väl finansierad budget är vårt mål; som inte bygger på vaga löften om ökade
statsbidrag och som innehåller stora ofinansierade investeringar. I detta läge måste vi
som politiker iaktta största möjliga försiktighet med våra gemensamma tillgångar och
satsa på framtida tillväxt.
Årjängs kommun har under några år levererat goda resultat, delvis på grund av ökade
statsbidrag. Ingen vet idag hur corona pandemin kommer att drabba oss.
Oppositionen avvaktar därför för att kunna ta rätt beslut. Vi vill satsa för framtiden
och genomföra våra investeringar i skola och badhus när ekonomin så medger, utan
skattehöjningar. Det är därför inte läge att idag lägga fram så stora investeringar utan
ta ansvar och se hur läget stabiliseras. Vi välkomnar en utredning av kostnader för
nämnda investering men anser inte att denna kan starta nu och vi vill dessutom
genomföra skolinvesteringen i Töcksfors först, då denna redan är beslutad och tillhör
en kommunal kärnverksamhet.
Årjängs Borgerliga Opposition är för en satsning på företagande, marknadsföring och
ökad tillväxt som gör det lättare för våra medborgare att hitta jobb och försörjning i
vår kommun under rådande varsel.
Vi välkomnar utredningen om förändrat strandskydd och vi gör allt i vår makt för att
gränsen mot Norge ska öppnas så fort som möjligt då detta är tillväxtmotorn i vår
kommun och en källa för friskt kapital.
Skolan måste få resurser, likaså äldrevården då skolbarnen är vår framtid och de
äldre är de som slitit ett helt liv för vårt gemensamma välstånd. Vi vill tacka alla i
kommunens tjänst som på ett förtjänstfullt sätt lyckats stoppa corona spridning på
våra äldreboenden så långt.
Vi kommer i vår budget i höst säkerställa att kärnverksamheterna får de medel de
behöver. Vi kommer således lägga en finansierad budget för hela kommunen med
fokus på trygghet, tillväxt och framtidstro.
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