Eksjö kommuns bokslut 2014
För
100 kronor inbetalade skattemedel fick
du som kommunmedborgare bland
annat vård och omsorg för cirka 33
kronor, förskola och fritids för cirka 12
kronor, utbildning för cirka 28 kronor,
fritid och kultur för cirka 4 kronor och
underhåll på gator, vägar och parker för
cirka 3 kronor.

VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2014?

I diagrammet nedan har du möjlighet
att se hur organisationens nettokostnad
på 819 miljoner kronor fördelades
mellan kommunens olika verksamheter.
för kommunens
förvaltning var 819 miljoner kronor,
vilket var 3,1 miljoner kronor mindre
än budgeterat, varav 1 miljon kronor

NETTOKOSTNADEN

var beviljade åtgärder finansierade med
tidigare återbetalda AFA-premier.
Eksjö kommun gjorde ett överskott
med 17,9 miljoner kronor för 2014,
vilket är 0,9 miljoner kronor högre än
det budgeterande resultatet på 17,0 miljoner kronor. Koncernen Eksjö kommun
redovisade ett mycket starkt resultat för
2014 med ett överskott på 79,2 miljoner
kronor. Det ovanligt starka resultatet
beror på att Eksjöbostäder har sålt
fastigheter.
kommunen för
cirka 34 miljoner kronor, vilket är 7-10
miljoner kronor högre än nivån på
investeringar de senaste åren. Detta beror
på att kommunen har använt tidigare
överförda budgetanslag för sprinkleranläggningar på särskilda boenden,
inventarier inom barn- och ungdomssektorn samt investeringar på Campus
i12. Beloppsmässigt har de största
investeringarna har skett i gator och
vägar.
De kommunala bolagen investerade
för 92 miljoner kronor.

UNDER 2014 INVESTERADE

En positiv drivkraft i Eksjö kommun
bedriver en verksamhet
som har stor betydelse för våra medborgare. Arbetet styrs utifrån Vision 2020,
Eksjö kommun – Småland som bäst.
Visionens övergripande mål återspeglas
i en rad olika program som är kopplade
till våra specifika verksamheter. Det
politiska arbetet under 2014 präglades
av valrörelse och resulterade i många
nya ledamöter i kommunfullmäktige.
Nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med våra målprogram kommer
att ge Eksjö kommun en fortsatt positiv
utveckling en lång tid framöver.
Det finns många exempel i Eksjö kommun på hur samverkan mellan kommun,
näringsliv och föreningsliv har bidragit
till kommunens utveckling. Eksjö kommun har cirka 270 olika föreningar, ett
aktivt näringsliv och en bra samverkan
mellan olika aktörer genom bland annat
Emilkraften, Eksjö Stadsutveckling och

EKSJÖ KOMMUN

Eksjö.nu. Vid en tillbakablick på 2014
ser vi ett otroligt engagemang som lett
till många olika evenemang såsom till
exempel 10-Mila i orientering, Vaktparaden, Visit14, Tattoo och Eksjö stadsfest
och många fler evenemang i hela vår
kommun. Vi har fått nya etableringar
inom näringslivet och företagare som
kunnat satsa och utveckla sina verksamheter.
mellan Stiftelsen
Högskolan i Jönköping och Campus i12
har tecknats för att bidra till utvecklingen av forsknings- och utbildningsnoden i vår kommun och för att stärka
näringslivet och arbetsmarknaden med
utbildad arbetskraft. Campus i12 utökar
successivt sin verksamhet och ska till
hösten 2015 ha cirka 300 studenter
antagna.
Under året har en långsiktig plan

EN AVSIKTSFÖRKLARING

för förskole- och grundskoleplatser i
Eksjö kommun fram till 2024 arbetats
fram, likväl som en utvecklingsplan för
2015–2018 för Storegårdsområdet med
syfte att utveckla det till en modern
kunskapsmiljö. Inom äldreomsorgen har
vi under året satsat på ökad bemanning
inom särskilt boende, och vi har enligt
vår brukarundersökning nöjda äldre.
UNDER 2014 utvecklades planerna på
byggnation av fler bostäder i vår kommun. Eksjöbostäder och privata aktörer
står för nyproduktion av bland annat fler
hyresrätter, helt enligt den företagsplan
som antogs i början av förra mandatperioden. Itolv AB har framskridna planer
för ett nytt bostadsområde. Områden
som Lunden och Sjöhagen står för
stadsnära bebyggelse inom tre-kilometersstaden, och nya områden diskuteras
ständigt för att kunna öka tillgången på
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bostäder.
Inom den offentliga verksamheten har
vi upplevt ett turbulent år för Höglandssjukhuset trots planer på stora investeringar. Verksamheten har genomgått en
organisationsförändring som föranletts
av stora diskussioner och mycket oro.
Eksjö Garnison har klarat att rekrytera
sin personal enligt plan, och tillsammans
med goda förutsättningar för övningar
står sig verksamheten väl mot övriga
garnisoner.
Den nedåtgående trenden gällande
befolkningen kan anses vara bruten
då vi för fjärde året i rad ser en ökad
befolkningstillväxt. På förra årets sista
dag, 2014-12-31, uppgick befolkningen
till 16 598 invånare, en ökning med
134 personer jämfört med föregående
årsskifte. Ökningen beror främst på
ökad inflyttning från utlandet. En ökad
befolkningstillväxt är oerhört viktig för

att klara framtidens utmaningar i form
av ekonomisk utveckling, arbetskraftsförsörjning och välfärd. För att möta utmaningen att integrera våra nya medborgare
har bland annat kommunens enhet
för hälsa, integration och arbete, HIA,
startat upp två helt nya projekt med syfte
att skapa beredskap och mottagningskapacitet, och för att främja regional
samverkan för nyanlända.
Vi har under många år arbetat för att
Eksjö kommun ska vara en attraktiv
plats att leva och verka i. Detta kräver
att vi ständigt arbetar med frågor som
bra pendlingsmöjligheter, goda förutsättningar för näringslivet, fortsatt bostadsbyggande och en god kvalité i våra
verksamheter. I Eksjö kommun finns en
genuin anda och vi är inte rädda för att
ta vara på vår drivkraft för att fortsätta
utveckla vår kommun. Det är vår främsta
styrka.
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