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EMMABODA OCH DINA SKATTEPENGAR
Det är med skräckblandad för-
tjusning som undertecknad går 
in i 2019 som ny Kommunstyrel-
seordförande. Emmaboda kom-
mun är en fantastisk kommun 
på många sätt. Samtidigt finns 
det även i fantastiska kommun- 
er utmaningar att ta tag i. 

Jag ser kommunens strategiska 
läge mellan tre residensstäder 
som en enorm tillgång, men vi 
måste bli bättre på att utnyttja 
detta läge. 

Vi måste tillse att de som vill flyt-
ta till Emmaboda har en realistisk 
möjlighet att faktiskt göra detta. 
Vi måste bland annat bygga fler 
hyreslägenheter och planlägga 
mer attraktiv tomtmark. Alterna-
tivet är annars att människor väl-
jer att pendla hit istället för att 
bo här.

Vi har i många avseende en bra 
kommunal verksamhet, bland an-
nat är äldreomsorgen bland den 
mest omtyckta och bland den bil-
ligaste i landet. Samtidigt finns 
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EMMABODA OCH DINA SKATTEPENGAR
det annan verksamhet som har 
en bit att vandra för att bli till-
fredställande.

Ekonomiskt går vi in i 2019 med 
många frågetecken. Vi har nu 
gjort en framåtsiktande budget, 
men omvärlden är just nu orolig 
och hur utfallet i slutändan blev 
vet vi först 2020. I budgeten har 
vi  räknat med att kommunen 
kommer få de cirka 3 miljoner 
som varit utlovade från Reger-
ingen, men som i och med över-
gångsbudgeten inte blev av. Jag 
är övertygad om att oavsett 

dock viss ”fallhöjd” för oför-
utsedda motgångar och jag är 
övertygad om att vi kommer 
lämna 2019 med svarta siffror 
på nedersta raden.

För att framgent ge förvalt-
ningarna bättre möjligheter att 
planera sina verksamheter så 
kommer  förhoppningsvis  budget- 
en för 2020 att tas i juni 2019, 
eventuellt med en reviderings-
budget i november 2019.

vilken regering som tillträder 
och vilken budget som senare 
kommer, så kommer statsbi-
dragen att räknas upp. 

Samtidigt vet vi inte hur kon-
junkturen kommer att arta 
sig. Är vi på väg mot en låg-
konjunktur eller är vi bara 
inne i en tillfällig inbromsning 
av ekonomin? Ingen av oss vet, 
men vi vet att de olika al-
ternativen ger oss vitt skilda 
förutsättningar för de kom-
mande åren. Den budget som 
återfinns i detta dokument har 

Även om jag ser en del utma-
ningar, både med verksamheter 
och ekonomi, så ser jag med 
tillförsikt fram mot 2019. Jag 
är övertygad om att om vi alla 
hjälps åt så kommer vi lämna 
2019 med bättre fungerande 
verksamheter (även den som är 
duktig kan bli bättre) och med 
en ekonomi som tillåter oss att 
bedriva välfärd även framledes.

Johan Jonsson
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 0,25 kronor i begravningsavgift. 1,23 kronor 
betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Totalt: 34,56 kronor inklusive kyrkoavgift.

11,37 kr 0,32
kr

Kyrkoavgift ej med.

21,71 kr
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Årets resultat för Emmaboda kommun. 
Mkr är lika med miljoner kronor. Emmaboda kommun redovisar ett positivt resultat med 1,3 Mkr (mot 2017 
års resultat på 1,4 Mkr). Enligt SKL:s mått på god ekonomisk hushållning så ska resultatet vara 2 % av skat-
teintäkter och bidrag, för Emmaboda kommun motsvarar detta ett resultat på ca 10 Mkr. Kommunen har ett 
resultatmål på 1 % under perioden 2015-2018.  Resultat på minst 2 % av skatteintäkterna ger utrymme för att 
självfinansiera investeringar inom normalnivån. Kommunens kapacitet över tiden, finansiellt handlingsutrym-
me skapas genom goda resultat och minskad skuldsättningsgrad.

Invånare Emmaboda kommun 2009-2018.  
Vid årsskiftet 2018/2019 var antalet invånare i Emmaboda kommun 9 400 
personer, en ökning med 32 personer (mot 20 personer 2017/2018). 
Källa: SCB.
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TILL VAD GÅR 100-LAPPEN?

78 %  av totala intäkterna kommer från 
skatter och utjämningsbidrag.

3 % kommer från avgifter som kom-
munen får från den service som kom-
munen erbjuder.

14 % kommer från de statliga bidrag 
som verksamheterna erhåller.

Vård och omsorg om äldre 
20:30

Grundskola, grundsärskola
20:14

Vård och omsorg 
till personer med 
funktionsnedsätt-
ning 15:13

Förskola, fritids-
hem och annan 
pedagogisk 
verksamhet   
12:13

Gymnasie- 
skola 8:56

Individ och 
familjeomsorg, 
flyktingmottag-
ning, arbetsmark-
nadsåtgärder 8:18

Infrastruktur, 
näringsliv, 
turism, 
samhällsskydd 
6:39

Kultur 
3:52

Fritidsverk- 
samhet
2:68

Politisk 
verksam-
het 2:04

Lokaler 0:61

Kommunal vuxen utbild-
ning, övrig utbildning 
0:31
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INVESTERINGAR 2018:

12,3 Mkr 3,3 Mkr3,6 Mkr

Fiberutbyggnaden Förskolan  
Regnbågen

Mikaelsgården

Under 2018 har drygt 28 Mkr använts för investeringar och/eller pågående arbete. De stora projekten har 
varit, fiberutbyggnaden (12,3 Mkr), Mikaelsgården (3,6 Mkr) samt förskolan Regnbågen (3,3 Mkr).  
Vi har finansierat alla projekten utan upplåning.
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VAD HÄNDE 2018?
Ko
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n Emmaboda kommun fick utmärkelsen 

”Guldpilen” i kategorin offentlig verk-
samhet. Juryns motivering lyder:
”Med ett uthålligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete, en engagerad 
ledning och en inkluderande vardag-
skultur skapar Emmaboda kommun 
förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar organisation i ett mycket 
viktigt samhällsuppdrag.” Emmaboda 
kommun är ett föredöme för många 
offentliga verksamheter. Resultaten i 
form av medarbetarnöjdhet, förbät-
trade hälsotal och ökade medbor-
garvärden talar sitt eget språk.”

By
gg

- 
oc

h 
m

ilj
ö Arbetet med att hitta nyetableringar 

och minska vakanserna fortsätter. 
Vad gäller marknadsföring pågår 
vidareutveckling av hemsidan och 
möjligheten att komplettera med 
ytterligare verktyg undersöks. Den 
kommande nybyggnationen av ny 
Räddningsstation och två större 
planerade projekt i Boda kommer 
att innebära hög belastning på våra 
projektresurser.
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Ny hälsocentral
I Emmaboda tätort har Landstinget 
startat nybyggnation av hälsocen-
tral. Byggnationen är omfattande 
och ett helt kvarter kommer att 
bebyggas. Det innebär att parker-
ingsytor tillfälligt tagits bort och 
att dagvattenhanteringen i områ-
det har säkerställts. Byggnationen 
innebär en positiv samhällsutveck-
ling, för alla kommuninvånare, som 
fr o m 2019 får tillgång till moder-
na lokaler i samband med olika häl-
sobesök. När byggnationen är klar 
kommer den gamla hälsocentralen 
att rivas, och på den platsen blir det 
istället parkering.

Het sommar
Sommarmånaderna 2018 har 
präglats av varmt väder och ingen 
nederbörd. Det har inneburit my-
cket hög brandrisk, vattenbrist 
och torka för växtligheten. För ga-
ta-parkverksamheten har det fått 
konsekvenser såsom att röjning, 
klippning m.m. har uteblivit och 
att planteringar inte har kunnat 
bevattnas.

populärutgåva 2019.indd   9 2019-05-08   11:02:42



Bi
ld

ni
ng

sn
äm

nd
en

Efter flera år av vikande 
betygsresultat från årskurs 9 
så kan vi redovisa en förbät-
tring. Framförallt pojkarnas 
resultat har förbättrats påta-
gligt. Andelen behöriga till ett 
yrkesprogram på gymnasiet är 
76,6 % (57,3%) räknat på samt-
liga elever vid terminens slut 
i juni. Emmaboda kommun är 
trots förbättringen bland de 
lägst rankade med jämförbara 
kommuner.  

Kommunens museum - The 
Glass Factory i Boda Glasbruk 
skördar nya framgångar. Under 
2018 har The Glass Factory 
har blivit nominerat till Årets 
museum 2018 tillsammans med 
Göteborgs konstmuseum och 
Skissernas museum i Lund. The 

Glass Factory i Boda Glasbruk 
har fått en stor konstglasdona-
tion av paret Hellsten. Samling- 
en innehåller några av de mest 
eftertraktade konstobjekten 
av glaskonstnären Lars Hell-
sten.

Kulturskolan i Emmaboda 
är bland de bästa i landet. 
Enligt lärarförbundets årliga 
ranking ligger Emmaboda på 
18:e plats i landet och på topp 
i Kalmar län. Kulturskolan ger 
unga i Emmaboda möjlighet 
att uttrycka sig genom musik, 
teater och form, något som 
har stor betydelse för barnens 
och ungdomarnas kunskapsut-
veckling. Antalet ansökningar 
till Kulturskolan var ”all time 
high”. 
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Fortfarande har äldreomsorgen 
låga kostnader jämfört med 
andra kommuner och samtidigt 
mycket god kvalitet. Emmabo-
da kommun uppmärksammas 
för detta från många håll. Det 
vi kan märka är att omsorgs-
behovet hos enskilda har ökat 
både inom äldreomsorgen och 
inom funktionsstöd, vilket vi 
nog får räkna med kommer 
fortsätta med tanke på att vi 
får allt fler äldre. Utmaningen 
är att trots detta behålla den 
omvittnat goda kvaliteten i 
verksamheten.
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Tidsschemat för fiber-
utbyggnaden på lands-
bygden:
Område 1: Åleberg, Moshult, Moshultamåla, 
Fiskesjö-Bälshult. KLART. Tomeshult driftsätts 
under sommaren/hösten 2019.

Område 2A: Vissefjärda-Mugge-
torp-Krukö-Bockabo-Parismåla-Hult. KLART.

Område 2B: Alsjö-Falebo-Rostock-Rygga-
mo-Skinnabo driftsätts under april. Övriga 
sommar/höst 2019.

Område 3: Häljanäs-Allgunnås-Ramm-
sjö-Ekorneryd driftsätts under sommaren 
2019. Fåglasjö-Lida-Skurebo-Piggsmåla. KLART 
Övriga byar söder om Vissefjärda färdigställs 
2020.

Område 4: Ödevata-Torsjöområdet färdig-
ställs sommaren/hösten 2019.

Område 5: Boda driftsätts under våren 2019. 
Övriga områden i norra kommundelen under 
2020.
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Emmaboda Fastighets AB

VAD HÄNDE 2018 I DE KOMMUNALA BOLAGEN?

2018 blev ett bra ekonomiskt 
år, 4,6 mkr. Låg räntenivå och 
förhållandevis låga hyresför-
luster samt att underhållet har 
varit något under budgeterat. 
Klart med nytt höghus. Det 
blir det första sexvånings-
huset EBA bygger, med 26 
till 32 lägenheter. Det kom-
mer bli ettor, tvåor och
treor i huset. Entrepre-
nörerna har två och en halv 
månad på sig att inkomma 
med ett anbud. De kommer 
sedan presentera sina hus 
med ritningar och tekniska 
beskrivningar för en utsedd jury. 

Resultatet är 1,3 mkr. Underhållet 
har varit högt på flera fastigheter 
men framförallt på Boda Glas-
bruk. Några större vakanser bl.a. 
i Boda har gjort att hyresför-
lusterna är högre än beräknat. 
Försäljning av Nötskrikan 7 har 
givit ett överskott men kommer 
också att sänka hyresintäkterna.

Koncernen visar på en vinst av 
10,3 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse från budget om 8,4 mkr 
varav 7,2 mkr härrör från engång-
sintäkten avseende utsläppsrät-
ter. Den varma och nederbörds-
fattiga sommaren har medfört 
att vattenförsörjningen satts på 
prov. Snabbt sjunkande grundvat-
tennivåer i de mindre täkterna 
har sammanfallit med kraftigt 
minskade flöden i Lyckebyån vars 
vatten står för hälften av kapac-
iteten i vår största täkt. Vi har 
påbörjat arbetet med att skapa 
ytterligare en större vattentäkt.

Möjligheternas Hus AB:s nya vd 
heter Fatima Sigurd. Hon efter-
trädde Jan Bonell. Fatima till-
träde sin tjänst den 14 maj. 
Möjligheternas Hus AB har lanser-
at ny webbplats. Webbplatsen 
har fått en ny grafisk layout som 
gör att information om de olika 
verksamheterna Arbetsmark-
nadscentrum, Vissefjärda pall, 
Secondhand och Återvinningscen-
tralen presenteras tydligt vad det 
gäller information och öppettider. 
Nytt för den nya webbplatsen 
är sorteringsguide som hjälper 
användaren att sortera avfall 
rätt.

Ett tämligen omfattande arbete 
med att öka säkerheten inför 
höstens val har genomförts. Vi 
har genomfört ett fler¬tal olika 
utbildningsinsatser riktade både 
till skolor, allmänheten och 
näringslivet. Totalt har hittills 
ca 1 800 personer fått någon 
form av utbildning/information. 
Återrekrytering av brandmän i 
förbundet har gått mycket bra
Ny hemsida och start av Facebook 
för att nå fler människor med vårt 
budskap.
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VAD VILL VI DE NÄRMASTE ÅREN?
Hösten 2014 påbörjade kommunstyrelsen arbetet med vision och mål inför  
mandatperioden 2015-2018. Detta resulterade i Kommunfullmäktiges beslut 
2015-04-13 § 39. Nedanstående målområden fokuserar vi på:

Utveckla stations-
området i Emmaboda

Skapa intressanta
boendemiljöer

Främja relevanta ut-
bildningar som leder 
till anställning

Fortsatt satsning på
fiberutbyggnad

Fler i egen försörjning

Utvecklad huvud-
biblioteksfunktion i 
Emmaboda

Stimulera företagande Utveckla Boda Glas-
bruk till ett starkt 
besöksmål

Utveckla möjligheterna 
till ökad kommunikation 
inom kommunen

Miljö
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VILKA ÅTAGANDEN I MÅLOMRÅDENA ÄR KLARA?

Åtagande avslutat 88 %

Åtagande delvis 
uppnått 9 %      

Åtagande pågår 3 %

 Åtagande Åtagande   Åtagande delvis uppnått Åtagande pågår 
  avslutat
   

Område A 2  3    1
Område B 4  
Område C 9  
Område D 7  
Område E 7  
   
Totalt             88 %   9 %                   3 % 
   (61 %)  (12 %)    (27 %)

Arbetet med målområden och åtaganden pågår i en intensiv takt, de flesta  
åtaganden är klara och tidplanen ligger fast.
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