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Pressmeddelande 
 

Budgetarbetet inför 2020 pågår för fullt 
Nu är kommunen i full gång med budgetarbetet inför 2020, där nämnderna och 

förvaltningarna har i uppdrag att titta på hur förutsättningarna ser ut inför kom-

mande år ur olika perspektiv.  

Arbetet sker i flera steg: 

1. Först arbetar varje förvaltning och nämnd fram ett underlag, som sedan ligger 

till grund för det fortsatta arbetet. 

2. Kommunens ledande politiker och tjänstepersoner kommer sedan arbeta vidare 

under två budgetdagar mellan den 10 - 11 april. 

3. Därefter blir det en budgetdebatt i kommunfullmäktige i maj. 

Beslut om budget för 2020 fattas i kommunfullmäktige i juni. 

Nämnderna och förvaltningarna ska under arbetet presentera förslag och beskriva kon-

sekvenser för olika nivåer på budgeten. Ett förslag ska beskrivas ifrån innevarande års 

budgetnivå, ett annat utifrån en minskad budgetram på två procent. Därutöver ska de 

presentera vilka önskvärda satsningar som de uppfattar inte ryms inom budgetramen.  

På så sätt får politikerna underlag för kommande budgetdiskussioner och som sedan ska 

utmynna i beslut om budget för 2020. Att arbeta med olika budgetnivåer ska ge politi-

ken möjlighet att välja ut det man eventuellt vill satsa på och var man vill hålla igen.  

- Det är viktigt att politikerna får ett bra underlag så att de kan göra väl övervägda 

prioriteringar och ändå få ihop helheten, säger Christer Kratz, kommunchef i 

Tingsryd.  

Klart är att budgetarbetet präglas av att kommunen går mot tuffare tider. SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting) har en längre tid flaggat att en konjunkturnedgång är i antå-

gande de kommande åren, vilket påverkar sektorns skatteintäkter negativt. Samtidigt 

ökar de demografiska behoven, vilket leder till ökade kostnader. Utöver det ser vi utma-

ningar som rör integration, kompetensförsörjning och krav på digitalisering. Sammanta-

get innebär det att många kommuner kommer att stå inför en rejäl utmaning att få ihop 

sin ekonomi med positiva siffror de närmaste åren. 

- Det har vi själva, som många säkert vet, redan erfarit under 2018. Behoven och 

kraven på verksamheterna tenderar att öka i högre takt än vad ekonomin tillåter 

och det är en utmaning för oss när vi ska få ihop budgetarbetet, säger Mikael 

Jeansson, kommunstyrelsens ordförande. 

Under onsdagen den 20 mars genomförs en MBL-information från kommunens sida. 

Anledningen är att hålla organisationen informerad om budgetprocessen och förutsätt-

ningarna för budgetarbetet. I samband med att förslagen presenteras, visas också på 

möjliga besparingar. Det är viktigt för oss att informera om hur upplägget ser ut redan i 

ett tidigt skede av processen. 
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- Det finns i detta skede ingen anledning för vare sig personal eller medborgare att 

oroa sig eller dra för stora växlar. Det kan lätt uppfattas som att alla eventuella 

förslag är det som skall verkställas. Så är det inte. Vissa saker kommer att hamna 

i papperskorgen, andra saker kanske vi tittar närmare på. Självklart kommer vi 

behöva se över våra kostnader men i detta ligger även avvägningar i hur försla-

gen påverkar oss, säger Mikael Jeansson. 

 

 

För mer information kontakta: 
 

Christer Kratz 

Kommunchef 

christer.kratz@tingsryd.se 

Telefon: 0477-441 21 
 

Mikael Jeansson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

mikael.jeansson@tingsryd.se 

Telefon: 070-536 03 37 

 


