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Revisorernas granskning av den långsiktiga
ekonomiska planeringen och analys av den
ekonomiska utvecklingen
Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en
analys av Växjö kommuns ekonomiska läge och jämfört med andra liknande
kommuner. Vidare har kommunens planering av ekonomin på lite längre
sikt granskats. Rapporten bifogas detta missiv.
Växjö expanderar på flera fronter och vill bli en modern klimatsmart och
jämställd storstad med en livskraftig landsbygd. Samtidigt har Sverige
minusränta, stora svårigheter att attrahera medarbetare till viktiga
välfärdsjobb och en pågående flyktingkris. Det här är en utveckling som har
konsekvenser för landet och vår kommun som ingen av oss kan överblicka i
dagsläget.
Så här långt har expansionen och moderniseringen av Växjö fört med sig
investeringar som i stor utsträckning lånefinansierats. Samtidigt ökar de
löpande kostnaderna för den kommunala verksamheten något mera än
intäkterna från skatt och de statliga utjämningssystemen.
Vi tror att det kan komma att behövas en betydande finansiell uthållighet
framöver. Vi anser därför att det är av största vikt att kommunstyrelsen
nogsamt analyserar riskerna samt gör väl avvägda åtgärder för att säkerställa
att kommunen och dess bolag även fortsättningsvis har den finansiella
styrka som krävs vid varje tidpunkt framöver.
Kommunen har idag en rullande ekonomisk planering som tittar tre år
framåt. Vi anser att denna planering inte ger kommunstyrelsen tillräcklig
överblick avseende risker och långsiktiga konsekvenser för ekonomin som
blir effekten av enskilda händelser eller beslut. Vi ställer oss därför bakom
rekommendationerna i revisionsrapporten om behovet av en mera
sammanhållen och långsiktig ekonomisk planering som även inkluderar de
kommunala bolagen.
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Vi överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.
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