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Pressmeddelande 
 
Kommunens viktigaste resurs belönas 
Kommunens organisation har under nästan hela året arbetat med stora utma-
ningar med anledning av coronapandemin och gjort det på ett mycket bra sätt. 
Därför har personalutskottet under måndagen den 7 december enhälligt beslutat 
att ge anställda en extra utbetalning på 3000 kronor. Även om vissa delar av orga-
nisationen ansträngts mer, väljer kommunen att belöna hela organisationen. 
 
Den särskilda uppskattningen blir i form av en extra slant i lönekuvertet. Det kommer 
att ske genom en utbetalning den 10 december. Alla som är tillsvidareanställda den 1 
nov 2020 och alla visstidsanställda som arbetat de senaste sex månaderna och fortfa-
rande arbetar i kommunen, kommer att omfattas av satsningen. Alla får 3000 kronor. 
Pengarna betalas ut som lön och kommer därför att beskattas.  
 
Det blir alltså pengar helt fritt att använda som man vill. Sannolikt kommer en hel del 
av satsningen spenderas lokalt i kommunen och därmed utgör satsningen också indirekt 
en stimulans till näringslivet.  
Kommunen går mot ett starkt bokslut och har med anledning av det redan genomfört 
flera extra satsningar som genomförts under hösten. Nu kommer en rejäl satsning till 
och kanske också den viktigaste.  
 

- Personalen är kommunens i särklass viktigaste resurs. Organisationen har varit helt fan-
tastisk i arbetet med pandemin. Vi har antagit utmaningen gemensamt och tillsammans. 
Alla har verkligen hjälpts åt. Det känns jättefint att få vara med och visa uppskattning 
på det här sättet. Det är ett jättestort tack till var och en från arbetsgivaren. Vi hoppas 
också hoppas att detta ger ny energi framåt, säger kommunchef Christer Kratz.  

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd håller med. 

- Jag instämmer verkligen i att personalen är vår viktigaste resurs. Det engage-
mang och den lojalitet som vår personal, trots stundtals svåra förhållanden under 
året har visat på, vill vi verkligen uppmärksamma. Även om den här slanten 
kanske inte motsvarar allt extra slit, så är det fantastiskt att för en gångs skull på 
ett rejält sätt kunna visa vår uppskattning och tacksamhet, säger Mikael Jeans-
son, kommunstyrelsens ordförande. 
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