Eksjö kommuns
bokslut 2015
Ett stort engagemang och vilja i kommunen

ett fortsatt stort engagemang och aktiv
samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och andra
aktörer som bidrar till kommunens utveckling. Vid en tillbakablick på 2015 ser vi att detta har lett till många olika evenemang
såsom Visit15, Vaktparaden, Diggiloo, Eksjö Stadsfest, Eksjö
Kammarmusikfestival, Trästadsrallyt Europé, Ränneslättsturen
och många fler därtill runtom hela vår kommun.
För femte året i rad växte Eksjö kommuns folkmängd och
uppgick på förra årets sista dag (2015-12-31) till 16 790
invånare, vilket är 192 fler invånare jämfört med föregående
årsskifte. Ökningen beror främst på ökad inflyttning från
utlandet.
Utifrån att befolkningen sedan 2010 har ökat i kommunen,
och främst i Eksjö tätort, är tillgången på bostäder begränsad.
I november 2015 köpte Eksjö kommun mark och byggnader
inom Nannylundsområdet av Region Jönköpings län med syfte
att utveckla området till en ny, attraktiv och sammanhängande
stadsdel. Under 2015 påbörjade även Eksjöbostäder etapp 1,
byggnationen av Punkthuset, i det nya bostadsområdet
Lunden. Flera nya bostäder har också uppförts i bostadsområdena Prästhagen och Talludden, samt i det nya området
Vägtisteln i Kvarnarp. Under 2015 fortsatte även planeringen
för det nya bostadsområdet Sjöhagen intill I12-området och
Sjöängen.
Under 2015 invigdes Furulundsskolan efter sin omfattande
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renovering, och den stora renoveringen och utvecklingsplanen
för Storegårdsområdet i Eksjö, som planeras att pågå mellan
2015–2018, påbörjades. Region Jönköpings län påbörjade under 2015 arbetet med den helt nya huskropp på nästan 30 000
kvadratmeter som ska byggas på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Den nya byggnaden ska bland annat inrymma huvudentré med
apotek, operations- och intensivvårdsklinik, barn- och ungdomsmedicinsk enhet, samt café och restaurang.
2015 PRÄGLADES TILL STOR DEL av

den historiska ökningen av
människor som sökte skydd i Europa, vilket påverkade flera av
landets myndigheter. Flera av kommunens verksamheter blev
hårt ansträngda på grund av ökad arbetsbelastning och utmaningen att kunna rekrytera rätt kompetens. Migrationsverkets
egna boendeplatser för asylsökande räckte under hösten inte
till, och på uppdrag av verket öppnade vi i oktober två
evakueringsboenden i kommunens regi. I och med detta arbete
har samverkan med civilsamhället och olika frivilligorganisationer fördjupats, och tillsammans arbetar vi med stöd till
asylsökande och nyanlända.
hände det som många av oss
sagt inte får hända, det började brinna i Gamla stan i Eksjö.
En ung kvinna omkom tragiskt och Forsellska gården, en av de
största gårdarna från 1500-talet, gick förlorad. Tillsammans med
styrkor från hela länet lyckades Räddningstjänsten bekämpa
branden och hindra vidare spridning. Under denna söndag fick
vi bevittna hur samhället slöt upp kring de drabbade, och det
fanns en oerhörd vilja att hjälpa till.
Både vid händelser som sätter
vårt samhälle på prov, och när
det handlar om framtidsutveckling av vår kommun, ser vi att
det finns ett stort engagemang
och en stor vilja bland våra
invånare, föreningar och näringsliv att arbeta tillsammans.
Detta är en kraft som vi ska
vara stolta över och vårda.

SÖNDAGEN DEN 16 AUGUSTI 2015

Annelie Hägg
Kommunstyrelsens ordförande
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på mandatperioden, och det politiska
arbetet har präglats av utbildningar och kunskapsinhämtning.
Med stort engagemang har både nya och tidigare förtroendevalda tagit sig an sina uppdrag i nämnder och styrelser. Den 1
januari 2015 sjösattes en ny politisk organisation som bland
annat innebar att fyra nya nämnder bildades istället för de
tidigare utskotten. Vår förvaltningsorganisation, med en enda
förvaltning finns kvar, vilken vi ser många styrkor i. En förvaltning ger medarbetare och förtroendevalda en större medvetenhet om kommunens samtliga verksamheter och det blir enklare
att se helheten. Samverkan över gränserna ökar. Det ger oss en
större förståelse för våra förutsättningar och utmaningar, men
också våra möjligheter. Förvaltningens sektorer höll under 2015
sina ramar och årets resultat visar på ett överskott på 2,3 procent
av skatteintäkter och bidrag, vilket är högre än de 2 procent som
brukar anses som god ekonomisk hushållning.
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För
100 kronor inbetalade skattemedel fick
du som kommunmedborgare bland
annat vård och omsorg för cirka 34
kronor, förskola och fritids för cirka 12
kronor, utbildning för cirka 28 kronor,
fritid och kultur för cirka 5 kronor och
underhåll på gator, vägar och parker för
cirka 3 kronor.
I diagrammet ovan har du möjlighet
att se hur organisationens nettokostnad
på 862 miljoner kronor fördelades
mellan kommunens olika verksamheter.

VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2015?

för kommunens
förvaltning var 862 miljoner kronor,
vilket var 5 miljoner kronor mindre än
budgeterat. Eksjö kommun gjorde ett
överskott med 20,2 miljoner kronor
för 2015, vilket är 2,5 miljoner kronor
högre än det budgeterande resultatet på
17,7 miljoner kronor. Koncernen Eksjö
kommun, där även de helägda bolagen
Eksjö Energi AB, Eksjöbostäder AB,
Eksjö Kommunfastigheter AB och AB
Eksjö Industribyggnader ingår, redovisade ett starkt resultat för 2015 med ett
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överskott på 34,7 miljoner kronor.
kommunen
för cirka 22 miljoner kronor, vilket är
något lägre än nivån på investeringar
de senaste åren. Beloppsmässigt har de
största investeringarna skett i gator och
vägar. Investeringar har också gjorts i
mark, tillgänglighetsåtgärder och
inventarier till skola, äldreomsorg,
kultur, fritid och räddningstjänst. De
kommunala bolagen investerade för
126 miljoner kronor.

UNDER 2015 INVESTERADE
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