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EMMABODA OCH DINA SKAT
2017 började bra när nya förskolan invigdes lagom till vårterminens start. Där finns nio avdelningar varav en är utformad för
nattis. På vårkanten blev ett nytt
gruppboende på Oskarsgatan inflyttningsklart. En symbolik för
ett samhälle är att ha god och
trygg barnomsorg, kvalitativ omsorg för unga så som äldre, bra
skolor, gott utbud inom kulturen
och ett välskött samhälle i stort.
Det är också viktigt att ha en god
relation med näringslivet. För att
nå detta är vi många som har en
stor roll att fylla. Inom koncernen måste alla vara med, samtliga
nämnder och bolag är alla en pjäs
på spelplanen.

Stolthet
Därför är jag stolt att företräda just
Emmaboda för här känns det att alla
bidrar. Oavsett om du är den som
ser till att maten serveras eller om
du håller rent på gator och torg, om
du ser till att människor får kunskap
eller omvårdnad, att de får tillgång
till en bostad, ges möjlighet till
bredband så är du precis lika betydelsefull i sammanhanget.
Låga sjukskrivningstal
Ja, jag känner en stolthet för personalen, det känns bra att veta att
Emmaboda är bäst i Sverige med att
ha frisk personal. Vi är tillsammans
med Torsby den kommun som har
lägst sjukfrånvaro. Jag tror det har
en stor betydelse att vi är måna om

TTEPENGAR
det fackliga politiska arbetet i
Emmaboda och att vi är måna
om att arbetsgivaren ska lyssna
på de fackliga organisationerna,
föra en ständig dialog.
Bra ledarskap
Vi har också ett verksamhetsnära
chefskap något som med all sannolikhet är av stor betydelse för
en god arbetsmiljö. Till detta är
alla de som arbetar i Emmaboda
fantastiska, de ger allt när det
behövs och ställer upp för varandra i alla väder. En eloge till alla
anställda i vår kommun.
Målarbetet löper på
Vårt målarbete är igång, det har
hänt en hel del men det finns
också lite kvar. Bostadsbyggandet

och integrationsarbetet är två
parametrar som det arbetas bra
med.
Framtidstro
Jag tror det är A och O att vi lyckas
knyta åt oss våra nysvenska vänner. Att vi kan ge dem trygghet
i Emmaboda, skapa arbete, ge
kunskap och se dessa människor
på samma sätt som vi ser på oss
själva. Ett samhälle som är tillåtande är ett samhälle som växer
sig starkt. Jag är helt övertygad
att vi inte bara kan, vi ska känna
en framtidstro i Emmaboda!
Ann-Marie Fagerström
Kommunstyrelsens ordförande
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För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Emmaboda kommun 21,71 kronor i skatt för din kommunala
service. Dessutom betalar du 11,37 kronor i landstingsskatt och 0,32 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift
(1,05 kronor) betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Totalt: 34,45 kronor inklusive kyrkoavgift.
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Invånare Emmaboda kommun 2006-2017.
Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet invånare i Emmaboda kommun 9368
personer, en ökning med 20 stycken (mot 258 personer 2016/2017).
Källa: SCB.
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Årets resultat för Emmaboda kommun.
Mkr är lika med miljoner kronor. Emmaboda kommun redovisar ett positivt resultat med 1,4 Mkr (mot 2016
års resultat på 33,6 Mkr). Enligt SKL:s mått på god ekonomisk hushållning så ska resultatet vara 2 % av
skatteintäkter och bidrag, för Emmaboda kommun motsvarar detta ett resultat på 10 Mkr. Kommunen har
ett resultatmål på 1% under perioden 2015-2017. Resultat på minst 2 % av skatteintäkterna ger utrymme för
att självfinansiera investeringar inom normalnivån. Kommunens kapacitet över tiden, finansiellt
handlingsutrymme skapas genom goda resultat och minskad skuldsättningsgrad.

TILL VAD GÅR 100-LAPPEN?
Vård och omsorg om äldre
20,00

Vård och omsorg
till personer med
funktionsnedsättning 11,58

Gymnasieskola 6,21

Kultur
3,80

Politisk verksamhet 2,55

Förskola,
fritidshem
och annan
pedagogisk
verksamhet
10,51

Kommunal vuxen utbildning, övrig utbildning
0,49

Grundskola, grundsärskola
18,56

Individ och
familjeomsorg
10,79

Infrastruktur,
näringsliv, turism,
samhällsskydd
8,76

Fritidsverksamhet
4,10

Lokaler
2,66

INVESTERINGAR 2017:
Skatter
Bidrag

44,3 Mkr 17,4 Mkr 10,6 Mkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens bidrag
Finansiella intäkter
75,2% av totala intäkterna kommer från
skatter och utjämningsbidrag.
1,9 % kommer från avgifter som
kommunen får från den service som
kommunen erbjuder.
21,8 % kommer från de statliga bidrag
som verksamheterna erhåller.
1,1 % är finansiella intäkter.

Emmaboda förskola

Fiberutbyggnaden

Ventilation
Esplanaden 8

Under 2017 har 35 Mkr använts för investeringar alternativ pågående projekt. Det är 4 Mkr lägre än budgeterat för 2017. Då vi färdigställt stora projekt så är budget påverkad för mer än ett projektår.
Under de senaste åren har de stora projekten varit, Emmaboda förskola (44,3 Mkr), Ventilation Esplanaden 8
(10,6 Mkr) samt fiberutbyggnaden (17,4 Mkr). Under 2017 har vi amorterat 100 Tkr

“Under många år har det gjorts investeringar när det gäller exempelvis skolor
och det skördar vi frukterna av nu. Vi
har både utvecklat centralorten och
kommundelarna och det har bidragit
till befolkningsökningen.
Samtidigt måste vi fortsätta arbetet.
Högst i prioriteringen är bostadsbyggande och integrationen. Med integration menar jag alla som flyttar hit,
både nyanlända och människor från
andra kommuner. Positivt är att många
företag går bra i Emmaboda. Det
finns en del av dessa som till och med
nyanställer. Ett stabilt och livskraftigt
näringsliv är en mycket viktig faktor att
människor väljer Emmaboda.”
Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande och
Anette Strömblad, kommunchef.

Bygg- och miljö

Kommunstyrelsen

VAD HÄNDE 2017?

I november 2016 fick Emmaboda
kommun pris för Bästa Tillväxt
i Kalmar län. Kommunens näringslivsutvecklare Ann-Christine
Torgnyson tog emot priset.

“ Antal bygglovsärenden i
kommunen ligger på samma
nivå som 2015. Men ett antal
ansökningar för nybyggnation av privata bostadshus
har glädjande nog handlagts.
Kommunen har genomfört
en del större projekt som till
exempel förskolan och inom en
snar framtid påbörjas byggandet
av Landstingets hälsocentral.”

Bo Eddie Rossbol, ordförande
bygg- och miljönämnden och
Åsa Albertsson, avdelningschef.

Teknik- och
fritidsnämnden

Bjurbäckens förskola invigdes i februari 2017.

“ Nu ligger vi på cirka 47 procents
andel ekologisk mat och ett
nytt mål är satt till 55 procent.
Vi ligger på topp 8 i Sverige.
Förutom de äldre och skolbarnen
är det även många invånare som
äter hos oss, mest i ytterområdena. Det är en kvalitetsstämpel.
Sedan har vi lyckats väl med att
minska matsvinnet i skolorna.
Antalet barn ökar i förskolan
och skola. Det finns ett behov
att öka ytorna. Centrala elevhälsan behöver plats och det behövs
fler klassrum. Vi vill komma
vidare med stationsområdet och
Verdaområdet i Vissefjärda.

Nämnden avsatte en miljon kronor
från sin investeringsbudget 2016
och sedan har vi fått 500 000 till
lekplatser från kommunens investerings pott 2017. Bland annat
invigdes ER-sjöns renoverade
lekplats i höstas.
Ny belysning på idrottsplatsen i
Emmaboda installerades under
hösten med mycket gott resultat.
Den gamla var från 1972. Även
B-hallen i Sporthallen har fått ny
belysning. Wi-Fi är installerad på
Emmaboda och Boda camping.”

Per Sigvardsson, ordförande
Teknik- och fritidsnämnden och
Sven Odlingson, teknisk chef

Bildningsnämnden

Den engelske skolutvecklaren James Nottingham anlitades 2016. Satsningen
är en del av arbetet Samverkan för bästa skola som är ett samarbete med
Skolverket som syftar till att förbättra resultaten i skolan. Från vänster:
James Nottingham och Lennart O Werner.

“Vi arbetar med stöd av Skolverket
i det 3-åriga utvecklingsprojektet
Samverkan för bästa skola. Det är
bildningschefens och nämndens
förhoppning att det ska bli bättre
skolresultat och att det ska vända.
På vissa punkter har det vänt.
Resultaten
från
grundskolan
årskurs 6 ligger fortsatt högt.
Detsamma gäller gymnasiet. Den
stora utmaningen är resultaten för
grundskolan årskurs 9. En tredjedel av eleverna har F i ett ämne
eller fler. En femtedel av eleverna
har inte betyg i matematik, svenska
eller engelska. De kommer därmed
inte in på gymnasiets nationella program. Men nu ska vi vända
utvecklingen.

Inom skolan arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär
att vi måste utveckla vårt sätt att
analysera resultat och effekter utav
de insatser som görs från lärare
och elever upp genom systemet till
rektor, förvaltning och nämnd. Det
ska bli tätare uppföljning. Vi ska
inte nöja oss med att göra en aktivitet och redovisa den utan ta reda på
vad den fått för resultat och effekt.”

Jan Olof Jäghagen, ordförande
bildningsnämnden och
Lennart O Werner, bildningschef.

Socialnämnden

“ Vi har inlett ett samarbete med
bildningsförvaltningen som syftar
till att samordna resurser och
insatser och att förbättra samarbetet. Syftet är att kunna ge insatser i ett tidigt skede och genom
barn/ungdomars faser i livet. Ett
exempel är att minska skolkandet
genom läsprojekt. Ur ett barn- och
ungdomsperspektiv är skolan en
extremt viktig del i att det ska gå
bra för barn och ungdomar.
Jag är stolt över bygget av Oskarsgatan och Vinterträdgården på
Bjurbäcksgatan 46. Det är också
imponerande att äldreomsorgen
har fått besök av 90 kommuner som
vill studera vår modell. Vidare vill
jag lyfta fram Kultur och hälsa, ett

projekt som gjorts i samarbete med
landstinget. Det var ett rehabprojekt med deltagare från socialpsykiatrin. Vi har fått kulturombud på
alla äldreboenden.”

Maria Ixcot Nilsson, ordförande
socialnämnden och
Thomas Svensson, socialchef.
I december 2016 invigdes vinterträdgården på Bjurbäcksgatan 46 i Emmaboda.

Tidsschemat för
fiberutbyggnaden
på landsbygden:
Område 1: Åleberg, Moshult,
Moshultamåla, Tomeshult, Fiskesjö
med flera. 2016-2017.
Område 2A: Vissefjärda-Muggetorpområdet med flera. Under 2017.
Område 2B: Grimmagärde med flera.
Under 2017.
Område 3: Karsamåla, Skurebo,
Fåglasjö med flera. 2017 och in i
2018.
Område 4: Ödevata-Torsjöområdet
med flera. Under 2018.
Område 5: Norra kommundelen Boda,
Stamphult med flera. Påbörjas 2018
och in i 2019.

VAD HÄNDE 2017 I DE KOMMUNALA BOLAGEN?
Emmaboda Fastighets AB

En nyetablering har skett i
en tidigare outhyrd lokal i
Emmaboda. Även här
krävdes betydande anpassningar
men hyresavtalets utformning/längd gör satsningen
försvarbar.
Den största utmaningen ligger
i Boda Glasbruk. För en av
de outhyrda lokalerna i
Boda har ett marknadsföringsprojekt initierats.

2017 var ett bra år vad gäller
rörelseresultat. Låg räntenivå
och förhållandevis låga
hyresförluster. Uthyrningsgraden
har under året legat över bolagets målsättningar. Nybyggnation
av gruppboende på Näktergalen
slutbesiktades i början av året.
Den andra (och avslutande)
etappen av renoveringen på
Kastanjen genomfördes
under andra halvåret - beräknas
bli helt färdigt i början av 2018.

Arbetet med att byta luftledningar mot nedgrävda kablar
fortsätter i enlighet med
den övergripande planen
för att förbättra driftsäkerhet och sänka framtida
driftkostnader. Samförläggning i samband med utbyggnaden av bredband via fiber
i kommunen ger lägre totala
kostnader men bidrar också
till en ökad takt och

Solcellsanläggning för elproduktion är installerad på Pelikanen 2. Produktionen går enligt
plan. Uppgradering av miljöledningssystem ISO 14001:2015 har
genomförts under året. Ny resurs
är ett framgångsrikt arbetsmarknads- och integrationsprojekt.

I slutet på augusti genoförde
förbundet en operativ organisationsförändring. Den gjordes av
flera anledningar; uppkommen
situation
med
uppsägningar,
minska responstiderna, bryta
händelseförloppet av en oönskad
händelse snabbareoavsett var i
kommunen händelsen inträffar,
möta nya utmaningar där våra
etablerade lösningar inte räcker
till men främst för att det gagnar
den hjälpsökande. Station Långasjö blir nu en beredskapsstation
med en person och befälsrollen
styrkeledare hanterar nu hela
Emmaboda kommun

VAD VILL VI DE NÄRMASTE ÅREN?
Hösten 2014 påbörjade kommunstyrelsen arbetet med vision och mål inför mandatperioden 2015-2018. Detta resulterade i Kommunfullmäktiges beslut 201504-13 § 39. Nedanstående målområden fokuserar vi på:

Utveckla stationsområdet i Emmaboda

Skapa intressanta
boendemiljöer

Främja relevanta utbildningar som leder
till anställning

Fortsatt satsning på
fiberutbyggnad

Fler i egen försörjning

Utvecklad huvudbiblioteksfunktion i
Emmaboda

Stimulera företagande

Utveckla Boda Glasbruk till ett starkt
besöksmål

Utveckla möjligheterna
till ökad kommunikation
inom kommunen

Miljö

VILKA ÅTAGANDEN BLEV KLARA 2016?
C2:2 The Glass Factory ska ha fått
regionalt ansvar för glas 2016

A1:4 Parkanläggning vid stenkällaren

Utveckla Boda Glasbruk till ett starkt
besöksmål

Utveckla stationsområdet i Emmaboda

B1:1 Handlingsplan för
näringslivsutveckling 2016-2020

D2:2 Deltagande i regionalt
Vårdcollegearbete

B1:4 Uppdatera företagspolicyn (för de
kommunala bolagen)
Stimulera företagande

Främja relevanta
utbildningar som
leder till anställning

För mer detaljerad information om statusen
inom målområdena, läs Årsredovisning 2016
på www.emmaboda.se

Foto: Emmaboda kommun och Mostphotos.
Grafisk form: Björn Boode, Emmaboda kommun
Tryckt på Grafiska Punkten Åkessons, Emmaboda 2018.

Emmaboda kommuns populärutgåva av Årsredovisning 2017.

