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Beslut  
Den 14 april 2014 beslutade kommunstyrelsen ”att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med 
att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i 
syfte att skapa erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta innebär 
krav på effektiviseringar och rationaliseringar i de olika verksamheterna och kan eventuellt kräva 
inskränkningar, sänkning av ambitions- och kvalitetsnivåer samt nedläggning av vissa delar av 
verksamheterna. Slutrapport i denna del ska lämnas senast i januari 2015.”Kommunstyrelsen be-
slutade i januari i år att slutrapporten ska överlämnas till dem den 9 februari. 

Bakgrund 
Utvecklingen har under flera år inneburit ett växande underskott i nämndernas budgetar. Samtidigt 
har det under de senaste sju-åtta åren genomförts stora investeringar i kommunkoncernen. Investe-
ringarna har mestadels varit industrifastigheter, verksamhetsfastigheter, bostäder och andra attrakti-
vitetssatsningar, vilka naturligtvis utgör mycket goda tillgångar i det fortsatta arbetet av kommunens 
utveckling. Finansieringen av satsningarna innebär dock en kraftigt ökad låneskuld som beräknas 
uppgå till 800 mkr år 2015 och utöver detta har kommunen en pensionsskuld på 300 mkr. Under 
perioden 2007-2013 har också kommunens invånarantal minskat med ca -550 personer eller i ge-
nomsnitt -79 personer per år. En viss förbättring har dock synts under de senaste fyra åren. 
 
Vad händer nu 
En analys av kommunens ekonomi har genomförts av kommunchefen tillsammans med den centrala 
chefsgruppen och denna analys har nu sammanställts i en slutrapport. Det är viktigt att påpeka att 
analysen inte är ett förslag till åtgärder, utan ett underlag för det fortsatta arbetet som ska visa på 
möjliga åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi. Dessa möjliga åtgärder har delats in i åtta stra-
tegiska prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi.  
 
Slutrapporten överlämnas idag till kommunstyrelsen. Härefter startar den politiska behandlingen av 
ärendet. Politiken förväntas under våren ta ställning till de föreslagna strategiska prioriteringarna 
och åtgärderna. Detta kan komma att innebära att vissa områden/åtgärder kommer att utredas vidare 
och andra inte, medan en del av områdena/åtgärderna kan bli aktuella för slutligt politiskt ställnings-
tagande i samband med arbetet med 2016 års budget eller senare. Den politiska debatten startar 
alltså idag i och med att slutrapporten lämnats över till kommunstyrelsen. 
 

- Nu när vi tagit emot slutrapporten kommer den politiska bearbetningen att starta. Vi politi-
ker tar nu ett gemensamt ansvar för att få till en ekonomi som vi kan lämna över till nästa 
generation. Vi börjar med att diskutera rapportens innehåll i våra respektive partigrupper. 
Vi kommer självklart också att lyssna på våra medborgares åsikter som jag personligen ser 
som oerhört värdefulla. Det är säkert som så att en del tycker att vi kunde agerat tidigare, 
och man kan alltid ifrågasätta när detta skulle ha gjorts. Samtidigt gör vi detta nu och jag är 
övertygad om att vårt arbete kommer att resultera i en bra grund att stå på så att vi kan fort-
sätta utveckla vår härliga kommun, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande. 

 
- Under arbetet med att ta fram hållbara lösningar för vår ekonomi har jag tillsammans med 

den centrala chefgruppen från början varit helt överens om vikten av att se kommunen som 
en helhet. Vi har arbetat efter att ta fram långsiktiga lösningar så att vi även fortsättningsvis 
kan arbeta aktivt med att utveckla Tingsryds kommun, säger  
Laila Jeppsson, kommunchef. 
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