Eksjö kommuns bokslut 2013
För
100 kronor inbetalade skattemedel fick
du som kommunmedborgare bland annat vård och omsorg för cirka 33 kronor,
förskola och fritids för cirka 11 kronor,
utbildning för cirka 28 kronor, fritid och
kultur för cirka 4 kronor och underhåll
på gator, vägar och parker för cirka 3
kronor.
I diagrammet intill, ”Vart gick kommunens pengar 2013?”, har du möjlighet
att se hur sektorernas nettokostnad på
816,2 miljoner kronor fördelades mellan
kommunens olika verksamheter.

VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2013?

för kommunens
förvaltning var 816,2 miljoner kronor,
vilket var 22,9 miljoner kronor mer
än budgeterat. Överskridandet vägdes
framförallt upp av återbetalda premier
från AFA Försäkring med 16,9 miljoner
kronor, men också av bättre utfall på
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Eksjö kommun gjorde ett överskott
med 18,5 miljoner kronor för 2013,
vilket är 2,1 miljoner kronor högre än
det budgeterande resultatet på 16,4 miljoner kronor. Koncernen Eksjö kommun
redovisade ett relativt starkt resultat för

NETTOKOSTNADEN

2013 med ett överskott på 26,3 miljoner
kronor.
kommunen för
23 miljoner kronor, vilket är i nivå med
de senaste åren. De största investeringarna har skett i gator och vägar, samt
exploatering av fastigheter.
De kommunala bolagen investerade
för 93 miljoner kronor. Eksjöbostäder
AB och Eksjö Kommunfastigheter
AB har investerat i bostäder och verksamhetslokaler, och Eksjö Energi AB i
fjärrvärmeanläggningar.

UNDER 2013 INVESTERADE

Eksjö 610 år!
togs ett mycket
strategiskt och djärvt beslut av kommunfullmäktige i Eksjö kommun. Vi
var då mitt i en nationell finansiell svår
situation vilket avspeglade sig på kommunernas intäkter. Kommunaliseringen
av skolan och införandet av LASS/LSS
med mera ställde också stora krav på
kommunerna. Dessa tuffa utmaningar
frestade också på samarbetsklimatet
inom organisationen Eksjö kommun,
men också inom hela kommunen. Då
beslutade kommunfullmäktige att år
2003 ska vi i Eksjö fira 600-årsjubileum.
Ett beslut som signalerade framtidstro!
Från beslut till genomförandet av jubileumsåret lärde vi oss ”Det går lättare om
vi samarbetar!”. 2003 blev ett fantastiskt
år tack vare ett enormt engagemang och
vilja till samverkan mellan medborgarna/
föreningslivet, näringslivet och kommunen.
När vi nu ska göra bokslut för 2013
ser vi att mycket är sig likt men också att
mycket förändrats. Ekonomin, denna
ständiga kamp med resurser som inte
svarar upp mot det vi önskar oss. Vår
ambition/vilja överstiger den ökning av
resurser vi årligen har. Väldigt mycket
tid lägger vi på diskussioner omkring
ekonomin, nu som då.
Vad vi däremot lärt oss är se helheten
och hur mycket bättre det blir om vi
samarbetar. En förvaltning, en bolagsI MITTEN AV 1990-TALET

koncern, mera fokus på kommunkoncernen. eksjo.nu, Emilkraften, Eksjö Stadsutveckling, kommunbygderåd, delägda
bolag tillsammans med näringslivet är
exempel på detta.
Medvetenheten som vuxit fram inom
kommunstyrelsen om varandras problem
i de olika verksamheterna, bolagen och
organisationer har gett oss förutsättningar att ge relevanta uppdrag för att hitta
lösningar. Alla har känt till bakgrunden
och förutsättningarna vilket är en bra
grund för realistiska beslut.
När jag ser tillbaka på många bokslut,
de olika utvärderingar som gjorts och de
erfarenheter vi därmed har fått vill jag
poängtera ordet engagemang. Jag vill
uttrycka min beundran till all personal
i olika roller för ert engagemang. Det är
i mötet med brukaren, eleven, medborgaren det avgörs hur kvalitén på våra
tjänster upplevs. Jag har mött så många
som uttrycker hur positiv man är till det
jobb ni utför.
Engagemanget inom näringslivet.
Framtidstro och framtidssatsningar
trots kärva tider. Aktiva i kommunens
näringslivsarbete och olika gemensamma
satsningar. Vilket engagemang!
Föreningslivet som gjort att vi upplevt
ett ”jubileumsår” varje år sen 2003
genom olika evenemang av hög klass.
Tusentals timmar satsas i ideellt arbete
för våra ungdomar.

Jag har haft förmånen att under 15 år
ha uppdraget som kommunstyrelsens
ordförande i Eksjö kommun. I den rollen har jag fått möta och samarbeta med
er alla. Tack för all uppmuntran och allt
stöd genom åren.
Nu ser vi framåt och fortsätter engagera oss och samverka för kommunens
bästa.

Lennart Bogren,
kommunstyrelsens ordförande
(fram till den 7 februari 2014)

Vart gick kommunens pengar 2013?

Koncernresultaträkning (miljoner kronor)
Kommunen
2013
(Noter avser koncernen)

Kommunen
2012

Koncernen* Koncernen*
2013
2012

Not					

Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens kostnader
2
Avskrivningar
3
Återbetalda AFA-premier		
Verksamhetens nettokostnader		

262,0
-1 078,6
-15,2
16,9
-815,0

267,5
-1 049,0
-14,4
17,9
-778,1

533,1
-1 252,7
-74,2
16,9
-776,9

536,8
-1 212,9
-71,2
17,9
-729,5

Skatteintäkter
4
Utjämning
5
Finansiella intäkter
6
Finansiella kostnader
7
Resultat efter finansiella poster		

678,9
147,7
7,8
-0,9
18,5

637,6
137,6
9,9
-0,2
7,0

678,9
147,7
3,2
-28,1
24,8

637,6
137,6
10,1
-28,4
27,5

Extraordinära poster		
Skattekostnader

8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1,5

0,0
-0,8

Årets resultat

9

18,5

7,0

26,3

26,6

* De hel- och delägda kommunala bolagen.

