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Pressmeddelande 
 

Underskott hos nämnder och behov av bättre  

prognossäkerhet 
I samband med bokslutet för 2018 visar det sig att förvaltningarna sammantaget 

uppvisar ett ekonomiskt underskott samt brister i kommunens prognossäkerhet. 

Förvaltningarna redovisar ett minus på 14,5 miljoner kronor i stället för 6,5 mil-

joner, som prognosen i oktober visade.  

Problematiken kan beskrivas ur tre perspektiv. Bokslutet för 2018, behov av att förbättra 

prognossäkerheten och att åtgärder behöver vidtas inom de verksamheter som har un-

derskott. När det gäller bokslutet för 2018, så har kommunen rutiner som innebär att det 

finns tidigare överskott, som kan balansera de uppkomna underskotten. Det är mycket 

positivt, eftersom förvaltningarna inte behöver dra med sig underskotten till kommande 

år.  

När det gäller prognossäkerheten, så har arbete redan påbörjats för att analysera orsa-

kerna bakom för att kunna vidta rätt åtgärder. I verksamhetsplanen för 2019 har också 

lagts in uppföljningar av just prognossäkerheten. Det finns flera orsaker till att det har 

blivit såhär. Hög arbetsbelastning, personalomsättning, införandet av nya verksamhets-

system och en tidigare omorganisation som tagit tid för att sätta sig är några av orsaker-

na. 

- Vi ser allvarligt på det här och tar nu krafttag för att komma till rätta med pro-

blemen. Det är viktigt att vi dels säkerställer prognossäkerheten och dels anpas-

sar verksamheten till den budget som finns, så att budgeten kan hållas på alla ni-

våer. En bristande prognossäkerhet skapar osäkerhet och felaktiga beslutsun-

derlag för såväl verksamheterna som de politiska organen.  Detta måste nu rättas 

till, så att beslut kan fattas på rätt grunder, säger Christer Kratz, kommunchef i 

Tingsryd.  

 

Närmast ska de olika nämnderna titta på bokslutet. Vilka ställningstaganden som kan bli 

aktuella återstår att se efter att nämnderna och förvaltningarna arbetat sig igenom 

materialet. 
 

För mer information kontakta: 
 

Christer Kratz 

Kommunchef 

christer.kratz@tingsryd.se 

Telefon: 0477-441 21 
 

Mikael Jeansson(S) 
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