Eksjö kommuns bokslut 2020
en omfattande verksamhet som
har stor betydelse för invånarna i kommunen. Verksamheten bedrivs både i egen regi, via de kommunala bolagen,
via utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners, samt vi
privata aktörer. Oavsett hur verksamheten bedrivs finns det
en god samverkan som ger oss större förståelse för våra förutsättningar och utmaningar, men också våra möjligheter.

EKSJÖ KOMMUN BEDRIVER

ett positivt resultat om
47,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring mot föregående
år. Budgeterat resultat för 2020 var 30 miljoner kronor. Resultatet var alltså en positiv budgetavvikelse på 17,9 miljoner
kronor. Årets resultat motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter
och bidrag, vilket överstiger det budgeterade resultatmålet på
2,7 procent. Orsaken till det goda resultatet är i huvudsak ökade statsbidrag som vägde upp ett lägre utfall på skatteintäkter,
som en följd av pandemin, samt underskott hos sektorerna.
Statsbidragen utgjordes dels av pandemistöd, och dels av ökade välfärdsmiljarder och andra ökade generella statsbidrag.

EKSJÖ KOMMUN REDOVISADE 2020

PANDEMIN HAR HAFT en stor påverkan både i kommunen,
nationellt och internationellt. Samtliga kommunala verksamheter har påverkats på olika sätt. Den kommunala organisationens huvudsakliga uppdrag under pandemin har varit
att minska smittspridningen för att på så sätt värna om liv
och hälsa. I detta arbete har kommunens medarbetare gjort
en ovärderlig insats. Pandemin har också haft stor påverkan
på näringslivet och besöksnäringen. De för kommunen så
viktiga evenemangen, som gynnar både handel, restauranger
och boenden, har varit tvungna att ställas in. För 2021 finns
en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, då
pandemins fortsatta påverkan är oviss.

ökade med 35 invånare under
förra året och uppgick den 31 december 2020 till 17 788
invånare. Befolkningen har därmed fortsatt att öka, men i en
lägre takt än tidigare. Ökningen beror på större inflyttning än
utflyttning. Befolkningsökningen fram till 2030 prognostiseras
öka med cirka 40–60 personer per år fram till och med 2030.
Den ökande befolkningen innebär stora möjligheter för vår
kommun, bland annat för att kunna möta det ökade rekryteringsbehovet inom både offentlig och privat sektor.

EKSJÖ KOMMUNS FOLKMÄNGD

UNDER 2020 HAR både offentlig och privat sektor fortsatt att
satsa i vår kommun. Kommunen fortsätter att planera för
fler bostäder. I kommunprogrammet är en av målsättningarna att det ska beviljas bygglov för minst 60 nya bostäder
varje år. Under 2020 har det beviljats startbesked för 64 av
de bygglov som avsåg bostäder, vilket överstiger målnivån.
Flera markanvisningar har tecknats för nyproduktion av

både hyresrätter och bostadsrätter, och därtill har ett antal
villatomter sålts. Under 2020 påbörjades även arbetet med
att utveckla ett nytt handelsområde intill Nannylund i Eksjö.
av Höglandssjukhuset och den nya fastigheten Ciselören 1 färdigställdes förra året. Ciselören 1 tilldelades
också Rödfärgspriset som företaget Falu rödfärg årligen delar
ut som ett sätta att belöna nyskapande träarkitektur. 2020 togs
det beslut om att satsa på en byggnation och drift av kulturscen
från och med 2023. Beslut togs även om att göra en satsning på
ny idrottshall och 3–4 klassrum på Grevhagsskolan. En del i att
utveckla en attraktiv kommun är att arbeta med kommunens
översiktsplan. Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram
en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan som ska
ge vägledning vid planering av bland annat bostäder, industriområden, handelsområden och naturområden.
DE NYA DELARNA

för en omställning till ett mer hållbart
samhälle. Under 2020 såldes mark i Abborravik för etablering av en ny biogasanläggning i Eksjö. I samband med
etableringen ställer kommunen också om den egna fordonsflottan i de fall det är möjligt. Olika projekt och samverkansarbeten startades också upp under 2020. Ett exempel
är ESF-projektet Mötesstugan som kommer pågå till 2022.
Projektet syftar till att bistå individer som är långtidsarbetslösa att komma närmare arbete eller studier.

VI TAR STEG FRAMÅT

kan vi konstatera att vi har
en ekonomi i balans, men inte en budget i balans. Vi kan
därför inte luta oss tillbaka. Att hålla koll på våra intäkter
och kostnader är ett kontinuerligt arbete. Vi behöver hålla
vid och arbeta i samma anda och riktning för att fortsätta
arbetet mot en budget i balans. Vi behöver fortsätta att göra
prioriteringar, titta på nya sätt att arbeta, samt samverka med
varandra och andra.

NÄR VI SAMMANFATTAR 2020

ÄVEN OM VI JUST NU möter för oss helt nya utmaningar i
samhället kan vi se att utvecklingen generellt går framåt i Eksjö kommun. Ett bra resultat för 2020 innebär att vi kan arbeta mer långsiktigt, och ger oss goda förutsättningar framåt.
Vi behöver nu göra kloka och kvalitetshöjande satsningar
som ger ett fortsatt gott resultat på lång
sikt. Det är genom ett gott samarbete
och smarta vägval som vi kan lyckas
med de utmaningar vi står inför
och fortsätta att arbeta för en god
utveckling i vår kommun.

Annelie Hägg,

kommunstyrelsens ordförande

100 kronor i skatt används på följande sätt i Eksjö kommun
• Vård och omsorg (34 procent)
• Utbildning (31 procent)
• Förskola och fritids (12 procent)
• Socialt stöd (8 procent)
• Gemensamma funktioner (3 procent)
• Fritid och kultur (4 procent)
• Gator och parker (3 procent)
• Infrastruktur, skydd övrigt (3 procent)
• Politisk verksamhet (1 procent)
• Näringsliv och turism (1 procent)
• Affärsverksamhet (0 procent)
• Arbetsmarknad,

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 31 kronor, fritid och kultur för
cirka 4 kronor och underhåll på gator,
vägar och parker för cirka 3 kronor.
I diagrammet har du möjlighet att se
hur organisationens nettokostnad på 1
112 miljoner kronor fördelades mellan
kommunens olika verksamheter.

mer än budgeterat. Årets resultat för
Eksjö kommun var ett överskott med
47,9 miljoner kronor, vilket översteg
budgeterat resultat som var 30 miljoner kronor. Kommunen uppfyller det
lagstadgade balanskravet och återställer
med det positiva tidigare års negativa balanskravsresultat. Kommunens
goda resultat beror till största del på
att statsbidrag som utbetalats som
kompensation för intäktsbortfall av
skatteintäkter till följd av pandemin
överstigit intäktsbortfallet.

för kommunens
förvaltning var 1 112 miljoner kronor, vilket var 7,7 miljoner kronor

KONCERNEN EKSJÖ KOMMUN, där även
de helägda bolagen Eksjö Energi AB,
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfast-

VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2020?

NETTOKOSTNADEN

Resultaträkning (mnkr)

Resultat/skatteintäkter och bidrag

igheter AB, AB Eksjö Industribyggnader och Byggnadsfirma Stridh & Son
ingår, redovisade ett positivt resultat
för 2020 med ett överskott på 31,7
miljoner kronor. Resultatet för koncernen totalt är i nivå med de senaste
åren.
kommunen för cirka 26,7 miljoner kronor.
Beloppsmässigt har de största investeringarna skett i gator och vägar. De
kommunala bolagen investerade för
156 miljoner kronor.
UNDER 2020 INVESTERADE

Kommunen
Utfall 2020 Budget 2020

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunala utjämningbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnader
Förändring av beskattad reserv
Årets resultat

flyktingsverksamhet (0 procent)

Koncernen
Avvikelse

Utfall 2020 Budget 2020

328,7
-1 416,8
-24,0
-1 112,1
818,2
335,8
7,2
-1,2
47,9

393,5
-1 473,9
-23,9
-1 104,4
836,9
291,8
6,3
-0,5
30,0

-64,8
57,1
-0,1
-7,7
-18,7
44,0
0,9
-0,7
17,9
-0,1

729,9
-1 679,6
-166,9
-1 116,6
818,2
335,8
6,0
-19,8
23,7

47,9

30,0
2,7 %

17,9

31,7

741,6
-1 681,5
-118,3
-1 058,2
836,9
291,8
7,3
-16,5
61,2
0,0

-11,7
1,9
-48,6
-58,3
-18,7
44,0
-1,3
-3,3
-37,5

61,2

-29,5

8,0
4,2 %

Avvikelse

8,0

