
Kvällens meny: 

 Smörgåstårta 

 Vatten o lättöl  

 Kaffe och enkel 

kaka 

 

Tisdagen 26 februari 2019  
kl 18:00-2100 ca 

Kyrkbacksgården, Eksjö 

Årsmöte 2019  

Kallelse  

ModeratNytt 
Nr 1  2019 

Kvällens program: 

18:00 Ordförande Anders G  
  hälsar oss välkomna 
18:15 Moderaternas nya kom- 
  munalråd presenterar sig 
18:30 Årsmötesförhandlingar 
19:15 Vi äter smörgåstårta  
19:45 Information om Regionen. 
  Företagssatsning M-Lund 
21:00   Avslut 
 

Årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse 

och årsrapport kommer att finnas tillgängliga 14 

dagar innan årsmötet i Stadshuset hos Markus Kyl-

lenbek. Kopior på handlingarna kommer också att 

finnas på årsmötet. 
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Eksjömoderaternas poster,  

mandatperioden  

2018-2022 

Anders Gustafsson 

Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden 

Jan Holmqvist 

Ordförande 

Industribyggnadsbolaget 

 

Annelie Sjöberg 

V Ordförande Tillväxt– 

och Utvecklingsnämnden 

Mats Danielsson 

Kommunfullmäktiges 

Ordförande 

Marie-Louise Gunnarsson  

Ordförande 

Socialnämnden 

Kristina Carlo 

Ordförande 

Itolv AB 

Rolf Abelsson 

Ordförande/V Ordf 

Eksjöbostäder/EkFab 

Markus Kyllenbeck 

Kommunalråd 

Moderaterna 

Bo-Anders Jansson 

Ordförande/2:e vice Ordförande 

Eksjö Elnät, ELIT/EKSJÖ Energi AB 
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Alla moderata poster inom Eksjö Kommun 

Kommunfullmäktige  

Tomas Erazim Ledamot 

Annelie Sjöberg Ledamot 

Anders Gustafsson Ledamot 

M-L Gunnarsson Ledamot 

Ulf Björlingson Ledamot 

Mats Danielsson Ledamot, Ordförande 

Jes Suhr Ledamot 

Kristina Carlo Ledamot 

Lars Ugarph Ledamot 

Markus Kyllenbeck Ersättare 

Ronnie Gustavsson Ersättare 

Jan Hall Ersättare 

Bo-Anders Jansson Ersättare 

  

Kommunstyrelsen  

Markus Kyllenbeck 1. e Vice Ordförande 

Ulf Björlingson Ledamot 

Annelie Sjöberg Ledamot 

Tomas Erazim Ersättare 

Anders Gustafsson Ersättare 

Marie-Louise Gunnarsson Ersättare 

Samhällsbyggnads- 

nämnden 

 

Anders Gustafsson Ordförande 

Ronnie Gustavsson Ledamot 

Lars Jansson Ersättare 

Socialnämnden  

M-L Gunnarsson Ordförande 

Tomas Erazim Ledamot 

Claes-Göran Stelpe Ersättare 

Tillväxt– och Utvecklings-

nämnden 

 

Annelie Sjöberg Vice Ordförande 

Kristina Carlo Ersättare 

Jes Suhr Ersättare 

Barn– och Ungdoms-

nämnden 

 

Raoul Adolfsson Ledamot 

Lars Ugarph Ersättare 

  

ESAB, LU, Krisled-

ningsnämnd 

 

Markus Kyllenbeck 1:e Vice Ordförande 

Ulf Björlingson Ledamot 

Anders Gustafsson Ersättare 



EBO, Stridh och Son AB  

Rolf Abelsson Ordförande 

Jes Suhr Ledamot 

Kristina Carlo Ersättare 

Eksjö Energi AB  

Bo-Anders Jansson 2.e vice ordförande 

Lars Ugarph Suppleant 

Jes Suhr Suppleant 

EKFAB AB samma som EBO  

men Rolf A Vice Ordförande 

Eksjö Elnät AB  

Bo-Anders Jansson Ordförande 

Lars Ugarph Suppleant 

Jes Suhr Suppleant 

Eksjö Energi ELIT AB  

Bo-Anders Jansson Ordförande 

Industribyggnadsbolaget  

Jan Holmqvist Ordförande 

Lars Ugarph Suppleant 

Jan Hall Suppleant 

Eksjö Fordonsutbildning  

Lars Ugarph Vice Ordförande 

Jes Suhr Ledamot 

Itolv AB  

Kristina Carlo Ordförande 

Valberedningen Jes Suhr, Raoul Adolfsson 

Eksjö.nu Kristina Carlo 

Valnämnden Lars-Åke Andersson, Rauol Adolfsson 

Familjerättsnämnden Tomas Erazim 

Revisionen Karin Elardt 

Direktionen för Höglandets kommunalförbund Markus Kyllenbeck 

Fastighetsbildningsnämnden Lennart Andersson 

  



 

Ordförande Anders Gustafsson har ordet 
Först vill jag önska er alla en god fortsättning på 2019. 

 

2018 var ett valår med allt vad det innebär av att ta fram de prioriterade frågorna för ett 

valprogram, arrangera provval och ta fram nomineringslistor och aktivt få så många som 

möjligt att vara delaktiga i valrörelsen. Efter valdagen har arbetet inriktats på att få så 

mycket moderat inflytande som möjligt i Eksjöpolitiken genom förhandlingar med i 

första hand allianspartierna. Den interna nomineringsprocessen  har inneburit många 

samtal och avvägningar allt för att få ett så bra arbetslag för moderaterna och för majori-

tetsstyret för den kommande mandatperioden som möjligt. 

Jag vill passa på att tacka alla som bidragit på olika sätt till att vi behållit vår ställning i 

Eksjöpolitiken, även om ambitionerna var att öka våra mandat i kommunfullmäktige. 

Det finns för mig anledning att speciellt framhålla det koordinerande arbete som Ulf 

Björlingson på ett oförtröttligt sätt bidragit med under 2018. 

 

Nu inleder vi en ny mandatperiod med en omstrukturerad bemanning för att ta sig an 

de utmaningar som ligger framför oss. 

Som föreningens ordförande ser jag ett arbete att tillsammans med er medlemmar och 

kommunfullmäktigegruppen utveckla det interna politikarbetet, att göra medlemskapet 

i Moderatföreningen intressant och att rekrytera intresserade medborgare till engage-

mang för vår politik och utvecklingen för vår kommun och region. 

 

Det skall vara kul och inspirerande att ingå i vårt lag! 
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Anders Gustafsson 

Föreningsordförande 
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Markus Kyllenbeck, 

Moderaternas kommunalråd presenterar sig 

Då Carina Lindström efter höstens val meddelade att hon avgår som kommunalråd i 
samband med flytt till Stockholm fick jag efter lokalstyrelsen:s sonderingar frågan om 
att ta förtroendeuppdraget som Moderat kommunalråd tillika Kommunstyrelsen 1:e 
Vice Ordförande. 

Man styr inte alltid över när tillfällen dyker upp. Efter diskussioner med familj och vän-
ner landade jag i beslutet att anta uppdraget och den utmaning som följer med det. 

Under en övergångsperiod då jag lämnar över VD-ansvar i olika verksamheter avstår 
jag en del av min förtroendetid till Anders Gustavsson, Marie-Louise Gunnarsson och 
Ulf Björlingsson. Jag kan knappast få bättre stöd in olika sammanhang än genom detta 
upplägg! 

Moderat vision för Eksjö ! 

Alla är vi Eksjö kommun, visionen antogs av kommunfullmäktige 22/3-2018, vad inne-
bär det för oss Moderater. 

För oss Moderater innebär det en kommun med hög valfrihet och tillgänglighet. En bra 
plats att leva på, oavsett vart i kommunen, det ska erbjudas lika möjligheter för alla in-
vånare. 

Vi vill tala klarspråk om de utmaningar och möjligheter vi ser i integrationsfrågan. Föru-
tom att ge stöd, formulerar vi tydliga förväntningar och rimliga krav på de som är på 
väg in i vårt gemensamma samhälle. 

Fokus på skola för kommunens unga, målet att skolan präglas av kunskap, trygghet och 
framtidstro. Dialog med lärarna om hur detta nås är viktigt. 

Moderaterna gick till val på ökad trygghet och fokus på brottsförebyggande åtgärder. 
Eksjö kommun ska vara en trygg plats oavsett var man bor. 

Grunden för att uppnå kommunens vision är en ordnad ekonomi, därför har vi modet 
att ifrågasätta kostnader och tror på att öppenhet är ett bra sätt att öka det förtroende 
vi fått. 

 Det är med en stor ödmjukhet jag axlar ansvaret men samtidigt 
 har jag en förhoppning om att detta ska fungera och bli mycket 
 bra för alla parter men framförallt för oss Moderater här i Eksjö 
 kommun. 

 Väl mött! 
 Markus Kyllenbeck 



Vice Ordförande Ulf Björlingson har ordet 

 

Först och främst vill jag passa på att tacka alla som jobbat med valet i 
stort och smått. Utan engagerade medlemmar fungerar det inte och 
flera tog på sig ett stort ansvar. Med  några till i frontlinjen hade vi 
kanske nått ännu längre. 
 
Nu har det gått 4 månader sedan valet när jag skriver detta. Hur det 
har blivit på riksnivå då det gäller regeringsbildningen kanske är klart 
då ni får detta nummer av M-Nytt. På kommunal nivå har det varit en-
klare även om vi även här har haft det om inte besvärligt så i alla fall 
en aning krävande förhandlingar inom Alliansen innan vi till slut lan-
dade i ett avtal. Detta innebär att samtliga Allianspartier deltar i styret 
av Eksjö i förhållande till varje partis storlek men med Alliansens egna 
majoritet som bas. 
 
Då det gäller specifikt Moderaterna tappade vi ett mandat i Fullmäktige 
och har den kommande mandatperioden 9 ordinarie ledamöter i Kom-
munfullmäktige. Detta i sin tur leder till att vi tappar en hel del poster i 
nämnder och styrelser om vi går fram som ett enskilt parti. Men ge-
nom så kallat valtekniskt samarbete inom Alliansen får vi ett betydligt 
bättre utfall men även i detta fall tappar vi något i nämnder och styrel-
ser. Främst beror detta på att även de mindre partierna i Alliansen har 
beretts platser i nämnder och styrelser. 
 
Vår nästa utmaning inom partiet var att bemanna de poster som M har 
som ”sina” efter förhandlingar inom Alliansen. Detta arbete är till 
största delen klart. Processen har pågått mer eller mindre intensivt un-
der 2 år att hitta personer som är beredda att axla allt ifrån poster som 
ordförande, v ordförande , ledamöter, ersättare och suppleanter. 
 
Många har blivit tillfrågade/uppmanade via telefon, mail, webbenkäter, 
M nytt, enskilda samtal samt uppmaningar på olika mötet att engagera 
sig. Att sedan personer flyttar eller drar sig tillbaka på grund av ar-
betsbelastning eller ålder är ju naturligt. Samtidigt fylls ju medlemsan-
talet till viss del på vilket ger oss nya resurser. 
Det är viktigt för alla nuvarande ledamöter att veta att man äger inte 
sitt uppdrag i nämnder och styrelser. Dessa poster återgår 
automatiskt till partiet då valet´s resultat verkställs. 
Summa summarum så har vi landat i en lista  som presenterats för 
medlemmarna, har fastställts av den nya fullmäktigegruppen och slutli-
gen KF. 
 
Alla ni som fått förtroendet har nu att leva upp till ert ansvar att föra 
Moderat politik inom era respektive områden men inom ramen för Alli-
anssamarbetet.  

 



 

 

Ni som är ersättare/suppleant förväntas deltaga regelbundet i nämnder 
och styrelser för att vara insatta och beredda att deltaga som ordinarie 
då och då. Under mandatperioden förväntar vi oss att det kommer att 
krävas tuffa beslut och prioriteringar men med en egen majoritet i Full-
mäktige bör vi kunna få igenom Alliansens politik. En Allianspolitik inne-
bär att vi måste stå upp för Moderata värderingar men vara beredda att 
kompromissa. Att det dessutom finns ett stort spann inom det vi menar 
med Moderat politik gör det inte enklare. 
 
 

Under 2019 har vi planerat in gruppmöten och Alliansmöten  enligt föl-
jande kalender 
Utformningen av gruppmöten och Alliansmötena kommer förmodligen 
att förändras 
 
Gruppmöte  Sekr        
On 23/1   Marie-Louise    
On 27/2   Mats      
To 28/3   Anders      
To 2/5    Annelie Sjöberg   
To 23/5   Tomas Erazim    
 
Ni hittar även detta på vår hemsida. Kallelse utgår på sedvanligt sätt via 
mail. Årsmötet äger rum den 26 februari och kallelsen finns på första si-
dan i detta M-Nytt! Glöm inte att anmäla er! 
 
 
Ulf Björlingson 
V Ordf och Gruppledare 
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Ulf Björlingson 



Carina Lindström har ordet 
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Jag vill tacka för förtroendet jag innehaft som kommunalråd 
för moderaterna i nästan 2,5 år. Det har varit en resa, både för 
mig och för partiet. Vi hade tre (fyra) förstanamn under före-
gående mandatperiod och det är klart att det kostar på. Vi 
gjorde trots detta ett helt ok val här i Eksjö. Vi förlorade ett 
mandat men hade för första gången fler som röstade på M lo-
kalt än nationellt, det är något att vårda och ta tillvara under 
kommande mandatperiod. 
 
Min önskan när jag nu har lämnat Eksjö och politiken bakom 
mig är att fler medlemmar blir aktiva, att kf-gruppen peppar 
varandra och att min efterträdare, Markus Kyllenbeck, får all 
hjälp han behöver för att axla rollen som kommunalråd och 
kommunstyrelsens förste vice ordförande. Jag känner att det 
här kan bli den nystart moderaterna i Eksjö så väl behöver och 
önskar er all lycka till i fortsättningen! 

Vi vill från Styrelsens håll tacka Carina för hennes insatser för partiet 

och vi har avtackat henne i sedvanlig ordning och önskar henne all 

lycka till i framtiden. Tack även till hennes man, Mikael Lindström för 

hans insatser i partiet. 

//Ordförande Anders Gustafsson med styrelse 
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Till 
medlemmarna i moderaterna i Eksjö. 
 
 
Snart stundar ett årsmöte där vi inom partiet ska välja 2019 års laguppställning i sty-
relsen. 
De senaste åren har vi i valberedningen fått arbeta mycket med att få de funktionärer 
som behövs i föreningen. Men det har också varit roligt att prata med medlemmar om 
föreningen och om politiken i Eksjö. Så de samtal vi haft har varit givande och lärorika. 
Vi har inte ringt upp alla för dels är några lite till åren komna och dels vet vi att många 
har mycket att göra som funktionärer i andra föreningar t.ex. i idrottsföreningar när 
barnen växer upp. 
 
Men vi tycker också att politiska föreningar som är representerade i kommunfullmäk-
tige är viktiga för kommuninvånarna både för stunden och på sikt. Vi är tredje största 
parti i kommunen och tillhör Alliansen som styr kommunen. Så gott som alla de mest 
inflytelserika posterna i kommunen har moderaterna och Centern delat lika på. Den 
viktigaste posten, kommunstyrelsens ordförande, har Centern krävt även de mandat-
perioder då moderaterna varit större än Centern. 
 
Då årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, är det viktigt att så många med-
lemmar som möjligt kommer till årsmötet. Således är detta en vädjan från valbered-
ningen att alla som kan ta på sig uppdrag anmäler sitt intresse till valberedningen. Det 
finns uppdrag som kanske bara kräver 8 timmar av din tid per år. Andra uppdrag krä-
ver 8 timmar per vecka av din tid. 
 
Vi tar gärna emot mail och telefonsamtal från dig! 
 
Valberedningen består av : 
 
Jan Lindholm            
jan.s.lindholm@gmail.com       
 
Marianne Ihse 
marianne.Ihse @gmail.com        
 
Lars-Åke Andersson 
lars.ake.andersson@hotmail.com 
0703-656517 



 

SBN—Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har under året hållit sin budget mer än väl. Bygg-

lov och olika tjänster för miljö och livsmedel har givit bra intäkter. Vi har även 

vakanta tjänster som inte tillsatts. Det har varit ett år fyllt av utmaningar, 

vindkraftsplanen är nu godkänd. Sedan har Vattenfall sökt bygglov, men detta 

godkändes inte av miljödomstolen. Det handlade om placering, de justerar 

säkert. Detaljplanen för kvarteret Hajen i Orrhaga är nu godkänd och Ängsvio-

len i Kvarnarp byggs för fullt. Portalen är snart klar för inflyttning, kvarteret 

Lunden likaså. En ny plan för gång och cykelvägar har upprättats och våra 

vägar har fått en rejäl dos asfalt. Vi ligger efter, och det tar tid. Bron vid Gre-

nadjärsgatan var sämre än vi trott och notan blev dyr. Men nu är den klar. En 

ny detaljplan runt Hunsnäsen är klar, nu kan folk bygga utan komplikationer 

och samma område har nu VA klart. Till sist, Trädgårdsstaden i Kvarnarp är 

framtiden. Mycket kan säkert diskuteras, men allt av värde som Kvarnarps 

gård, kvarnen, FOBO mm skyddas.  

Tyvärr, för sektorn blev vintern tuff. Snöröjning kostade massor och kan aldrig 

budgeteras. Tre miljoner blev åtta och vi gick 5,2 miljoner back. Vi får hoppas 

på en snöfattig kommande vinter, sett ur ekonomiska termer! 

 

Med vänlig hälsning 

Mats Danielsson  
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SOC - Socialnämnden 

Marie-Louise Gunnarsson 

Ordförande 

Socialnämnden 

Den sociala sektor kämpar med ett stort underskott vilket gör att det är svårt att leda  
någon utveckling. 

Men trots motgångarna har vi nöjda brukare och anhöriga enligt olika enkätundersök-
ningar vilket är glädjande. 

Vi går nu in i en stor omorganisation som förhoppnings kommer  att leda till en ekono-
misk balans 2020. 

Vi tillhör också de få kommuner som kan erbjuda en plats på särbo inom 3 månader. 

Planerna för ett nytt trygghetsboende pågår vilket kan leda till att väntetider minskar till 
denna typ av boende. 

Så vi ser framåt med tillförsikt. 
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Annelie Sjöberg 

 

BUN—Barn– och ungdomsnämnden 

Efter 8 år inom Barn– och Ungdomsnämnden har jag valt att sätta min plats 
till förfogande inom nämnden. Jag brinner fortfarandet för våra barn  och 
ungdomar och kommer att följa nämnden och sektorn i dess helhet även i 
framtiden. Denna sektor och verksamhet är vår framtid!! Under min tid har 
sektorn haft 3 olika sektorschefer, 5 nämndsekreterare och 3 sektorsekono-
mer. Kontinuiteten som vi så väl behöver för att inte tappa fart och målupp-
fyllelse har varit extra svår men så har verkligheten varit.  

Jag tror och vet att den laguppställning som sektorn har just nu (både i form 
av ledande chefer, rektorer och en ny organisation) kommer att visa sig vara 
”vinnare” och resultatet kommer att bli därefter. 

Jag kommer nu att växla roll och fr o m årsskiftet blir jag vice ordförande i 
TUN (Tillväxt och utvecklingsnämnden). Det här ser jag fram emot och fokus 
blir mer inriktat på näringslivet och kommunen. 
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Ett stort TACK till alla Er som på något sätt ställt upp för partiet i samband 

med valrörelsen! Många av er var otroligt engagerade, hjälpte oss att be-

manna valvagnen, ställde upp och sätta upp affischer och plakat, stod på 

torget, var ute och knackade dörr, lade lappar i lådor… listan kan göras 

hur lång som helst! 

Ett extra stort tack till Raoul Adolfsson som såg till att vi fick vara i Materi-

almännens lokaler och stoppa i alla valsedlar i kuvert!! Det var såå varmt 

och alla som satt där svettades tillsammans men ingen klagade!!  

Tack för att Ni finns och bra jobbat allihop! 

/Valledningen och styrelsen 



www.eksjomoderaterna.se 

Medlemsavgiften är för NYA medlemmar 100 kr. För alla oss andra som varit med ett tag är 

det 200 kr/år. Har ni inte betalningsavin kvar så är det enklast att betala via Moderaternas 

hemsida. www.moderaterna.se  Välj Bli medlem och förnya mitt medlemskap. Du anger vil-

ket förbund, Jönköpings län, Eksjö förening, namn och personnummer. Följ sedan direktiven. 

Du kan också swisha in den medlemsavgift direkt till Moderaterna i Eksjö . Du måste dock 

uppge ditt personnummer och namn i meddelanderutan. 

SWISH 123 313 71 71 


