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Remissyttrande, Finansiella strategier för
framtida investeringar
Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun står inför omfattande investeringsbehov under en lång följd
av år. Kommunen växer och detta ställer krav på att i takt med att nya
bostadsområden byggs även säkerställa en god kommunal service.
Kommunen har därför som en första åtgärd anlitat PWC för att genomföra en
långsiktig finansiell analys. Med denna analys som bas har sedan en långsiktig
finansiell strategi tagits fram.
Den finansiella strategin visar på ekonomiska åtgärder som krävs för att
kommunen finansiellt ska kunna hantera och verkställa nödvändiga investeringar
fram till 2044.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02 att remittera Finansiella strategier för
framtida investeringar till samtliga bolag och nämnder. Yttrande ska avges senast
2019-11-08.

Synpunkter
Efter att ha tagit del av översända handlingar lämnar
samhällsbyggnadsförvaltningen följande synpunkter:
Finansiella strategier för framtida investeringsbehov är en intressant och viktig
genomgång av de finansiella förutsättningarna för kommunens expansion fram till
2044.
Utredningen visar att kommunens kostnader fram till 2044 kommer att öka mer än
intäkterna. Gapet mellan kostnader och intäkter är för hela perioden beräknad till
ca 1 %. Slutsatsen i utredningen är därför att det kommer att krävas ett stabilt
långsiktigt effektiviseringsarbete motsvarande i genomsnitt knappt 1 % per år,
varje år. Sker inte detta kommer succesivt en höjning av kommunens skattesats
vara oundviklig.
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning kommer att ha en viktig roll för
att möjliggöra den förväntade expansionen i kommunen genom att genomföra
erforderlig planering och säkerställa en effektiv och rättssäker
myndighetsutövning. Detta kommer att ställa krav på erforderliga resurser främst i
form av kompetent och kunnig personal.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett motsatsförhållande i de krav som kommer
att ställas på förvaltningen att aktiv driva och ge förutsättningar för den önskade
expansionen om det samtidigt kommer att ställas krav på förvaltningen att göra
omfattande årliga besparingar.
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