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Emmaboda går framåt!

Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra
invånare. Flera verksamheter fick under året
2013 bekräftelse på att det utvecklingsarbete som pågår ger frukt. Det ger hopp
och energi till att jobba vidare med de
saker som tar längre tid att förändra och
förbättra.
Glädjande nog har befolkningen i Emmaboda fått en positiv utveckling. En riktig
babyboom har konstaterats under året,
jämfört med året innan har det fötts 50 fler
barn. Tillskottet främjar verksamheter inom
barnomsorg och skola. Det största projektet under 2013 var renoveringen av Lindås
skola. Satsningen på skolan skapar möjlighet för fortsatt attraktivitet för samhället.
Det ger intresse och en framtidstro för
servicefunktioner såsom affär och andra

företag att satsa för framtiden.
Under året har projektet ”Emmaboda
vår framtid” pågått. Vi har haft fokus på
stationsområdet i Emmaboda och Vissefjärda. En smyginvigning på sommaren
bekräftade att järnvägen mellan Emmaboda
och Karlskrona var klar men höjdpunkten
kom i december när invigningen skedde
av pendeltrafiken mellan Emmaboda och
Karlskrona.
Bredbandsutbyggnaden på landsbygden
har under året tagit fart, områden som
Klättorp-Fiddekulla och Långasjö är klara.
I centralorten (Emmaboda och Lindås)
samarbetar Emmaboda Energi med Telia
där arbetet påbörjades under 2013.
Ann-Marie Fagerström
Kommunstyrelsens ordförande
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Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick
antalet invånare i Emmaboda kommun till 8964 (2012/2013 8991).
Befolkningen minskade under 2013
med -27 personer, föregående år
minskade befolkningen med -48
personer. Emmaboda har en fortsatt
utmaning för att göra kommunen
attraktiv så att människor vill flytta
hit.

Under 2013 föddes det 111 barn i
Emmaboda kommun. Kommunen
har sedan många år ett negativt födelsenetto (antalet födda understiger
antalet avlidna). Under 2013 var födelsenettot bara minus 16 personer.
Flyttningsnettot var 2013 positivt.
414 personer flyttade till kommunen och 407 personer flyttade ut.
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Emmaboda kommun redovisar ett
resultat på -1,0 miljoner kronor för år
2013. I tretton av de senaste fjorton åren
har kommunen visat ett positivt resultat.
Intäkterna från skatter och statsbidrag
ökar inte i önskad takt, vilket innebär
att det blir svårare för kommunen att få
ihop sin ekonomi. Kärnverksamheter
inom bildningsnämnd och socialnämnd
prioriteras.

Hit går dina pengar:
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För- och
grundskola
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Hälsa, vård
och omsorg
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Gymnasieskola
och vuxenutbildning

LSS-verksamhet

8,29 %

Fastighetskostnader
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Individ- och
familjeomsorg

Mer siffror:
2,38 %

Kulturverksamhet

Övrig teknisk verkamhet
Kapitalkostnader
Elever med särskilda behov
Kostverksamhet
Linjetrafik och skolskjutsar
Fritidsverksamhet
Pensioner		
Bygg- och miljöverksamhet

3,06 %
3,73 %
2,56 %
2,73 %
2,41 %
1,51 %
2,54 %
0,69 %

Varifrån kommer pengarna?
0,5%
14,5%
Skatter och generella
statsbidrag 85%
Avgifter 14,5%
Finansiella intäkter 0,5%
85%

85 procent kommer från skatter och utjämningsbidrag. 14,5 procent kommer från
avgifter och ersättningar som kommunen
får för den service som kommunen erbjuder.
0,5 procent är finansiella intäkter.

Kyrkoavgift ej med.

21,21 kr

10,87 kr

0,32
kr

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Emmaboda kommun 21,21 kronor i skatt för
din kommunala service. Dessutom betalar du 10,87 kronor i landstingsskatt och 0,32 kronor i
begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,10 kronor) betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Totalt: 33,50 kronor inklusive kyrkoavgift.

Vad har vi uppnåt 2013:

Mycket av det som skett i Emmaboda 2013 handlar om kommunikation, demokrati
och omhändertagande – nyckelord för att Emmaboda skall utvecklas på de sätt som vi
alla vill.

Kommunikation

Fiberutbyggnaden är i full gång och landsbygden får inte vänta till sist. Boende i Klättorp, Fiddekulla, Långasjö-Emmaboda och Gransjö-Algutsboda har fått möjlighet att
utnyttja en snabb uppkopplings alla fördelar. I Emmaboda tätort har arbetet påbörjats.
Emmaboda kommun har också använt kommunikationsvägar via Mix Megapol, Facebook, Twitter och Instagram för att aktivt marknadsföra Emmaboda – att besöka, att
arbeta i, att etablera företag i och inte minst att bo i.
Som ett sista exempel på förbättrade kommunikationer skall återinvigningen av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona framhållas.

Demokrati

Demokratiarbete är viktigt och vi tror att vi i Emmaboda är på rätt väg. Ett bevis för det
är uppföljningen av det lokala arbetet med ungdomspolitik (LUPP). Emmaboda har
bedömts vara landets främsta kommun vad gäller satsningar för barn och ungas villkor.

Omhändertagande

I vår kommun skall de som har behov få stöd och omsorg på rätt sätt och i rätt tid. Att
vi är på rätt väg vet vi eftersom vår äldreomsorg under året återigen uppmärksammats
för god kvalitet och kontinuitet.
Anette Strömblad,
kommunchef

Vad vill vi uppnå i framtiden:

Framtidsarbete och visioner får inte vara statiska planer utan måste vara en del av ett
levande utvecklingsarbete där alla som bor och verkar i Emmaboda deltar.
För att kunna vara en attraktiv kommun och arbetsgivare måste vi i Emmaboda ha ett
dubbelt fokus. Vi måste aktivt visa de fördelar som Emmaboda har så att det blir ett naturligt val att flytta till Emmaboda, att börja arbeta i Emmaboda eller att flytta sitt företag
till Emmaboda samtidigt som vi måste se till att de faktiska förutsättningarna blir ännu
bättre.
Genom att fokusera på attraktiva boenden, förbättrat näringslivsklimat och fortsatt
förbättrad infrastruktur ger vi oss en möjlighet att lyckas men det får inte ske utan att de
grundläggande kommunala funktionerna utvecklas. Demokrati-, kvalitets- och värdegrundsarbete tillsammans med effektiviserade processer i våra enheter kompletterar vår
satsning mot framtiden. När vi blir fler som ser Emmabodas fördelar kan vi tillsammans
se till att utveckla våra styrkor men också aktivt starta förbättringar.
Emmaboda skall med fokus på mångfald och hållbarhet samt genom ett mycket varierat
utbud – glas, kultur, festival, motor, natur – och genom rätt förutsättningar för såväl
barn, ungdom, vuxen och äldre som för företag bli den kommun i Sydost som har den
största dragningskraften. Tillsammans kan vi nå dit!

Anette Strömblad,
kommunchef

Emmaboda kommun
Box 54, 361 21 EMMABODA
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Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på
www.emmaboda.se

