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Samhällsbyggnad och miljö
Bostäder i alla former behövs.  
Likaså möjligheter för företagsutveckling. 

Vi ska därför se till att detaljplaner och markinnehav 
leder till en framförhållning som ger exploatörer  
ett brett och varierat utbud av byggbar mark i vår 
kommun.

Kommunen kommer att växa och behovet av 
transportleder för gång- och cykeltrafikanter ökar. Här 
vill vi fortsätta satsa på en planerad utbyggnad som 
bidrar till både bättre miljö och ett hälsosammare liv. 
På köpet får vi en trafiksäkrare miljö. 

Våra parker och grönområden ska ha hög kvalité, 
här behövs satsningar. De ska inbjuda till spontan lek 
och aktiviteter men här ska du också finna lugn och få 
ny energi.

Omställningen till elbilar gör att vi vill påskynda 
utbyggnad av laddstationer inom hela kommunen.

Nolltolerans mot brott är vår vision. 
Sveriges lagar och regler gäller för alla. 

Förutom fler synliga poliser ska användandet av digital 
teknik i form av fler kameror och larmsystem i det offentliga 
rummet öka, för att skapa en högre trygghet. 

Våra brandkårer i Eksjö, Hjältevad och Mariannelund  
skapar trygghet och säkerhet.

All nödvändig kommunal sjukvård, i hemmet, på vård-
centralerna och länets sjukhus skall vara tillgänglig  
och behovsanpassad.

I skolan ska det byggas upp en högre trygghet genom 
ett aktivt och kontinuerligt samarbete med blåljuspersonal.

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter skall vara lika 
för alla och därför ska  demokratifrågor vara i fokus i hela 
kommunen.

Trygghet & säkerhet

Barn & 
utbildning
All form av utbildning skall bejakas.

Vårt mål är att alla elever ska nå gymna-
siebehörighet. Lika viktigt är att alla elever 
slutför sin gymnasieutbildning. Skillnaden i 
arbetslöshet bland unga med eller utan slut-
förd gymnasieutbildning är påtagligt stor.

Prioritera tidiga insatser i skolan

Trygghet är en förutsättning för att 
vilja och kunna lära sig.

Likvärdiga förutsättningar ger en  
röd tråd i utbildningssystemet.

Skola ska ge förutsättningar för   
framtida jobb. 

Möjlighet att välja skola ger möjlighet 
att utvecklas. 

I kommunen finns ett stort fritidsut-
bud med många föreningar. En me-
ningsfull fritid bidrar till välbefinnande 
och ett hälsosammare liv. Vi vill främja 
folkhälsan genom att öka stödet till  
ideella krafter. Detta görs genom att 
prioritera satsningar på ett utbud av 
aktiviteter och anläggningar i hela kom-
munen.

Vi ser positivt på alla krafter som 
vill skapa evenemang såväl privata 
som ideella. Därför ska kommunens 
målsättning vara att möjliggöra genom-
förandet.

Kulturlivet är för många ett viktigt 
andningshål i en allt mer stressad värld. 
Vi är för ett attraktivt utbud av aktivite-
ter i olika former och för alla. All form av 
kultur och evenemang på hemmaplan 
berikar och gör livet lite gladare. Enga-
gemang, i förenings- eller företagsform, 
är motorn för ett fungerande kulturliv.

Idrott, fritid 
och kultur
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Kommunala bolag
Genom god lönsamhet ska bolagen 
stärka välfärden i kommunen. 

Eksjö kommun har flera bolag. Eksjö Energi, 
Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter och  
Industribyggnadsbolaget. 

Bolagen ska ligga i framkant i miljöfrågor. 

Verksamheterna ska vara affärsmässiga och 
samhällsnyttiga. Tillväxt ska ske i samklang med 
det privata näringslivet.

VALFRÅGA
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Vård, individ- 
& familjeomsorg
Antalet äldre ökar i kommunen. 

Vi har drivit frågan om att bygga ett nytt kog-
nitivt boende (demens) som nu ska genomföras. 
Aktiviteter på äldreboende är idag beroende av 

ideella krafter, vi vill tillföra resurser för 
att stärka detta.

Vi ser att kostnader från både 
regionalt och statligt håll överförs 
till kommunerna i allt högre grad. 
Vi vill utveckla framtidens behov 

av äldre- och trygghetsboenden i 
både privat och kommunal regi samt 

utveckla kommunal hälso- och sjukvård.

Vi ser stora underskott inom försörjningsstöd 
och därför är ett effektivare och mer kravställande 
arbetssätt nödvändigt. Det allt mer utbredda bi-
dragsberoendet måste stoppas. Människor med 
verkliga behov ska inte behöva stå tillbaka.        
Med tydliga krav på motprestationer får vi ut fler 
människor i arbete på en arbetsmarknad som 
ropar efter folk.

Oavsett rådande konjunkturläge behöver 
näringsliv och offentlig sektor mer folk med rätt 
kompetens. Arbetslösheten är låg bland inri-
kesfödda men hög bland utrikesfödda. Bland 
dessa finns många med rätt kompetens men en 
avgörande faktor är språket och ett fungerande 
integrationsarbete. 

Vi vill skapa en lokal arbetslinje. Genom ett 
nytt arbetssätt inom sociala sektorn kan fler 
snabbt komma ut i arbetslivet och på det sättet 
minskar vi beroendet av försörjningsstöd. Vi vet 
att familjer mår bättre där föräldrar har ett arbete. 

Vi behöver skapa rutiner så att bidragssys-
temet inte kan överutnyttjas. Det första man 
ska möta som bidragssökande är arbetsmark-
nadsenheten i kommunen. 

Kommunens ekonomi kommer att  
prövas hårt de närmsta åren. 

Vi måste därför ”hålla hårt i varje krona”  
och göra tydliga prioriteringar. Effektiviseringar 
behöver inte vara besparingar.

Kärnverksamheterna utbildning, vård och om-
sorg, är prioriterade områden och får en stor del 
av budgeten. Det är också inom dessa områden 
som stora investeringar görs och kommer att 
behöva göras. 

Att behålla och rekrytera kompetent personal 
är och blir en utmaning för hela den offentliga 
sektorn. För att möta ökade behov och önskemål 
krävs att vi vågar förändra och utveckla verksam-
heter, pröva nya arbetssätt och använda digitala 
hjälpmedel. 

Grunden för en god ekonomi är fler företag 
som ger fler i arbete. 

En väl fungerande arbetspendling är viktig för kom-
munens utveckling. Detta ska kunna ske både kollek-
tivt och med eget fordon. Vi har därför arbetat för en 
utbyggnad av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö. Nästa 
steg är att väg 40 mot Mariannelund prioriteras hos 
Trafikverket och därefter att förbifart Eksjö genomförs.

En tillgänglig samhällsservice är lika viktig som 
arbetspendling inom hela kommunen. 

Vid nästa skolskjutsupphandling ska taxiverksam-
het ingå i åtagandet.

Kommunen har ett väl utbyggt fibernät vilket gör 
alla områden attraktiva för boende och verksamheter, 
vilket även är positivt ur miljöaspekten. Vi arbetar för att 
förbättra digital utveckling för framtidens tjänster. 

Integration

Ekonomi

Kommunikation, 
kollektivtrafik & IT

Eksjö
Moderaterna 
ända till 
Mariannelund

Skogen är central för vår miljöpolitik. 

Vi värnar äganderätten så att skogen kan brukas håll-
bart till nytta för klimatet och miljön samt för nuvarande 
och framtida generationer.

Lokalt producerade produkter ska väljas i första hand 
vid inköp till kommunala verksamheter. 

Miljöaspekten ska genomsyra alla verksamheter samt 
upphandlingar och finnas med som en viktig punkt när 
beslut fattas.

Miljö och klimat
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Mina tre vallöften
Trygghet, frihet 
och framtidstro

Förändringens tid är här Jag vill ha ett  
bra försvar, vill du?

Lokal arbetslinje - Genom ett nytt arbetssätt inom sociala sek-
torn kan fler snabbare komma ut i arbetslivet och på det sättet 
minskar vi beroendet av försörjningsstöd. Vi vet att familjer mår 
bättre där föräldrar går till ett arbete. 
Vi behöver skapa rutiner så att bidragssystemet inte kan över-
utnyttjas. Det första man ska möta som bidragssökande är 
arbetsmarknadsenheten i kommunen. 

Likvärdig skola över hela kommunen - Vår kommun har 
en huvudort och flera mindre orter. Vi vill att alla barn i de 
yngre åldrarna ska ha nära till skolan.
Våra skollokaler ska vara ändamålsenliga så att un-
dervisning kan bedrivas på ett optimalt sätt i syfte att 
förmedla kunskap till alla elevers möjligheter. Kostnaden 
för skollokalerna får ej vara av sådan art att utrymmet att 
avsätta medel för kvalificerade lärare begränsas.

Utvecklad omsorg för våra äldre - Vi ska bygga ett sär-
skilt kognitivt boende (demens) för de med de beho-
ven. Samtidigt utveckla särskilt boende med mer 
tillgängliga aktiviteter för ökad trygghet och trivsel för 
såväl gäster, anhöriga som personal. 

Markus Kyllenbeck

För mig är Moderaterna partiet för lag 
och ordning. Mitt huvudfokus i politi-
ken är att alla har rätt att känna trygg-
het, frihet och framtidstro. Eftersom 
nolltolerans mot brott är vår vision 
behöver vi ha trygga gator, trygga 
hem och trygga skolor. Därför står vi 
upp mot gängkriminalitet, relations-
våld och hedersförtryck.  Sveriges 
lagar och regler gäller för alla. 

Rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter ska vara en verklighet för alla 
i Eksjö, därför behöver demokrati-
frågor vara i fokus i hela kommu-
nen.

Nathalie Nilsson

Våra segel måste vändas och få upp farten in i framtidens möjligheter.

Att våga vara visionär, presentera idéer och tankar för människor som 
är livrädda för just förändringar -  är utmaningen vi står inför, men en 
nödvändighet för att skapa trygghet längre fram. 

Vi står inför många tuffa beslut och vi måste fokusera på långsiktig-
het och hållbarhet i alla frågor vi ställs inför i framtiden.

Pandemin har tvingat oss att ta gigantiska steg framåt. Framförallt 
när det gäller digitaliseringen. Vi har lärt så otroligt mycket mer 
under den här perioden än vad vi skulle ha gjort om inte krisen 
hamnat i vårt knä. 

Alla kriser för alltid något positivt med sig, oavsett om det är 
ekonomisk kris, energikris eller klimatkris. 

Ordet kris betyder möjlighet och det är precis där vi är idag i 
Möjligheternas tid. Det är dags att börja gilla ordet kris och 
få ordning på allt vad det nya normala innebär. Det är den 
här utmaningen som gör att jag vill lägga tid, energi och 
engagemang på politiken. Jag är redo för nya kriser med 
tuffa beslut som skapar utveckling och trygghet.

Lars Ugarph

Det finns stora brister i Sveriges 
krisberedskap. Från skogsbränder, 
corona-pandemi till cyberangrepp. 
Vi måste förbättra krisberedskapen 
genom att förstärka kommunerna 
i Sverige och deras försörjnings-
beredskap, genom att skapa ett 
bättre samarbete med näringsli-
vet och civila myndigheter.

Annelie Sjöberg

Moderaterna vill skapa ordning på ekonomin i Sverige. 
Ingen kan förneka att Sverige har problem, men de går 
att lösa
Lika viktigt är det att vi har ordning och reda i Eksjö 
kommun. Med moderaterna och en politisk ledning som 
kan samarbeta med alla, kan detta genomföras.
Vi vill:  

• Att du ska få valuta för skattepengarna. 
• Få ordning på utanförskap och bidragsbe-
roende.  
• Då krävs en arbetslinje där det lönar sig 
mer att jobba än att få bidrag.. 
Vi tycker att: 
• Skattepengar ska framför allt användas att 
förbättra välfärden.

• Slöseri med skattepengar och stölder 
från välfärden ska stoppas. 

• Det är orimligt att 1,3 miljoner 
människor inte försörjer sig själva. 
• Man ska inte tjäna mer på att 
stapla bidrag än på att ta ett 
jobb.

Mats Danielsson

Politikens viktigaste uppgift är att säkerställa 
den enskilda människans rätt till trygghet
 - allt i från ett nationellt försvar, polis, upplysta 
parkmiljöer till vård efter behov.

Politiken skall uppmuntra till företagande, ide-
ellt engagemang och eget ansvar för 

miljö och egenansvar i samhället. 
Engagemang i det lokala sam-
hället är för mig en självklarhet 
för kunskap och utveckling.

Grunden för detta är en sund, 
långsiktig ekonomi, både lokalt 

och nationellt, som grund 
för vårt gemensamma 

välfärdsbyggande.

Anders  
Gustafsson

Ordning och reda Företagsvänlig kommun Trygghet och ansvar
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För att klara lagstadgade utgifter för äldreomsorg och 
skola behövs många skattekronor. Livskraftiga företag 
som ger arbetstillfällen / skatteintäkter är därför så vikti-
ga!  För den enskilde är vikten av att ha ett arbete att gå 
till stor!

Eksjö ska fortsätta vara en event stad där god tillgäng-
lighet för våra tillresande är A och O! 

God tillgänglighet gynnar också 
restaurangerna och handeln.

Våra ungdomar ska ha en me-
ningsfull fritid i hela kommunen!  
Ideella föreningar, idrott och 
kultur, gör ett jättejobb och 
skall stöttas! 

Kristina Carlo



En liten fin kommun som ger mig och dig ett rikt liv! Men …
Även om det är mycket som är bra finns det en del som kan bli 
så mycket bättre! 

Att bo i Eksjö skall innebära att det är tryggt att leva!  
Jag vill verka för att alla skall känna trygghet i alla av-
seenden! Allt från att röra sig ”ute på stan”, behov av 
sjukvård, behov av barnomsorg, skola och äldrevård! 
Dessutom skall alla erbjudas en bra och trygg  
kommunal service! 

Som moderat vill jag värna om hela Eksjö och att det 
förblir en attraktiv plats att leva på! Både i Eksjö och 
ända till Mariannelund!

En viktig grundpelare i detta är ett aktivt och  
lönsamt näringsliv! Därför månar jag särskilt om 
det lokala och vill verka för att vi alla kan handla 
lokalt, då det går, samtidigt som jag tycker det 
är lika viktigt att kommunen har förberett med 
möjligheter för nyetableringar! 

Eksjö ska bli Höglandets handelscentrum.

Bo Anders Jansson

Samverkan i samhället

Jag vill ha ett  
bra försvar, vill du?

En väl fungerande och  
god offentlig välfärd

Omtanken om 
andra människor

Att bo och leva i  
Eksjö känns riktigt bra!

Omtanken om andra människor i 
största allmänhet är något som ligger  
mig särskilt varmt om hjärtat. Jag be-
skriver mig själv som en social person 
som drivs av att hjälpa andra.

Har alltid haft lätt för att prata med 
människor. Jag tycker det är jättekul 
att hjälpa. Man mår mycket bättre 
av att hjälpa människor. Detta var 
orsaken att jag uppmärksammade 
läskfrågan och att jag engagerade mig 
i Moderaterna där det egna initiativet 
uppmuntras.

Kim ”Läskmannen”  
Lindström

Som Moderat ser jag samverkan mellan flera delar 
av samhället som en central del för att helheten ska 
fungera t.ex för äldre, unga och miljön. Vi kan inte 
enbart överlåta åt samhället att ta hand om de som 

behöver stöd. Detta ansvar de-
las av oss alla ibland med 

samhällets stöd ibland 
med eget ansvar.

Ulf Björlingson

Jag vill jobba för att Eksjö blir mer företagsvänligt
Mer öppna dörrar i kommunhuset.
Göra det lilla extra för nyföretagare.
Utveckla Eksjö centrum för framtiden.

Trygghet i centrum med hjälp av kamera- 
övervakning.

Skapa fler lokaler för  
nyföretagare i hela  
kommunen.

Roger Pålsson

Jag vill skapa bra förutsättningar och grunder för att allt det 
goda arbete som redan görs i vår kommun ska bli bättre 
och att våra barn och ungdomar ska få en trygg uppväxt, 
bra utbildning och kunna få eller skapa sig ett arbete i Eksjö. 
Jag vill att Eksjö kommun ska vara kommunen där vi låter 
alla våra innevånare oavsett bakgrund och förutsättningar, 
lyckas och känna att de kan utvecklas. Det ska vara enkelt 
att bli en del av gemenskapen i kommunen och vi ska väl-
komna nya innevånare och nyetablerade företagare. Slutli-
gen vill jag ge bra förutsättningar för alla våra föreningar 
att fortsätta och utöka alla de verksamheter som 
bedrivs i kommunen idag. 

Ensam kan inte göra allt, men ensam kan göra 
mycket och alla vi; innevånare, föreningar och 
företag i Eksjö kan göra mycket mer med bra 
förutsättningar…. 

Jag vill att vi unga ska kunna välja att stanna 
kvar i Eksjö Kommun, för att kunna bo och 
jobba, även om vi inte väljer högskola direkt 

efter gymnasiet.
 

• Sänk avgifterna för att 
anställa unga
• Inför bidragstak så att 

man inte kan tjäna mer på 
bidrag än jobb

• Utöka praktikplatser och 
lärlingsjobb för unga

• Samverka mer med 
företag och näringsliv 
i Eksjö Kommun för 
att uppnå detta.

William Sjöberg

Som moderat står jag för en väl fungerande 
och god offentlig välfärd.

Äldreomsorgen ska ha hög kvalitet. Vi ska 
arbeta för att personal kontinuiteten ska öka 
inom hemtjänsten och äldreboendena.

Ett viktigt krav är att dom 
som arbetar inom äld-
reomsorgen kan det 
svenska språket. 

Marie-Louise 
Gunnarsson

Vara smartare med våra skattein-
täkter. Marknadsför kommu-
nen och skapa inflyttning, 
ökade skatteintäkter 
och högre livskvalitet, 
genom:

Trygg och fram-
gångsrik skolpolitik 
– Kvalitet på våra 
lärare.

Äldrevård med kvalitet  
– Gör det lilla extra.

Skapa förutsättningar  
för företagande  
– Intressanta arbetsplatser.

Johan Lindfors

Förutsättningar för  
att lyckas i livet

För Eksjö NU  
och i framtiden!

Trygghet och ansvar Öppna dörrar Vill du ha ett arbete  
efter gymnasiet?
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Eksjömoderaterna för miljön

Moderaterna för företagen

”För våra väljare finns inget motsatsförhållande  
mellan miljöengagemang & ekonomiskt ansvarstagande”

EksjöModeraterna ända till Mariannelund

Stärk skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog!
Vi, i Moderaterna, anser att man vårdar det man äger. Man förvaltar ansvarsfullt den skog man äger ge-
nom ett aktivt och hållbart skogsbruk, detta gynnar skogsproduktionen, klimatomställningen samt miljön.

Ett aktivt och hållbart skogsbruk

Statistik från SCB visar att ca 26% av Sveriges skogsmark är tagen ur produktion. Vi vill inte ta mer skog ur bruk!  
Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela landet och i Eksjö. Ett aktivt 
och hållbart skogsbruk spelar en central roll för klimatet och för vår miljöpolitik. Skogen och produkter från skogen, 
vilka ofta ersätter fossilbaserade motsvarigheter, binder ungefär lika mycket koldioxid som Sverige släpper ut under 
ett helt år. Sveriges skogsägare bidrar till att bevara och utveckla viktiga naturvärden och biologisk mångfald. Ska vi 
minska användningen av fossilbaserade produkter måste skogen få brukas hållbart.

Våra skogsägare

Vad man inte ska glömma när vi pratar om skogsbruk är att hälften av Sveriges skogsmark ägs av familjer, inte av sto-
ra bolag. Skogsägare är ingen homogen grupp och skogsfastigheternas storlek och skogsägarnas intressen varierar, 
därför är det så viktigt att stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog i Eksjö. Många skogsägare äger mindre än 
45 hektar vilket borgar för en variation i landskapet och i skogarna.

Vi anser att äganderätten ska skyddas av både Europakonventionen och svensk grundlag. Vi vill fortsätta att stärka 
skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog. Vi anser att skydd av skog ska bygga på markägarens frivillighet och i 
samförstånd mellan markägare, kommun och myndighet. Vänsterpolitiker utmanar äganderätten genom krav på att 
fler och större skogsområden undantas från att brukas. Inte bara att detta påverkar enskilda skogsägare men det 
har också stor påverkan på skogsbrukets möjlighet att bidra till sysselsättning och den gröna omställningen. Särskilt i 
Eksjö där det äventyrar kommunens alla trävaruföretag och hustillverkare! Svensk skog är en hållbar energikälla såväl 
för drivmedel, värme och el.

Eksjö-Moderaterna står upp för svenskt skogsbruk och enskild äganderätt, vi vill;

• Stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog!

• Den totala mängden skog som är undantagen från skogsbruk ska inte öka i Eksjö!

• Öka produktionen i den svenska skogen vilket gynnarkommunens alla träindustrier!

Fokuserings- och prioriteringsomraden inför nästa mandatperiod 2022-2026 Fokuserings- och prioriteringsomraden inför nästa mandatperiod 2022-2026

Klimatutmaningen är global - kärnkraft är miljösmart!

Elbil och Biogas

För att klara klimatomställningen och elektrifieringen av samhället behövs mer ren el. Experter bedömer att  
Sveriges elanvändning väntas öka med 60 procent till 2045.

Sveriges elproduktion är näst intill fossilfri, mycket tack vare kärnkraften som producerar en stor mängd el  
utan att medföra några utsläpp av växthusgaser.

Moderaterna vill ha fortsatt drift och livstids-förlängning av våra befintliga kärnkraftsreaktorer och forskning  
kring ny kärnkraft i Sverige. Vi behöver säker och stabil elförsörjning.

Moderaterna vill ändra energipolitiken genom en ny energiöverenskommelse. Sverige ska ha en fossilfri  
elproduktion där alla fossilfria energi-källor ska bidra, inklusive kärnkraften.

Moderaterna vill bygga ut elnäten för att klara elektrifieringen av samhället och klimatomställningen.

Under nuvarande mandatperiod har Moderaterna medverkat till snabbladdstation för Elbilar i Eksjö och  
Mariannelund. Moderaterna har varit pådrivande till Biogasstation i Eksjö.

I ägardirektiv till kommunens bolag är infört att laddstationer för elbilar ska prioriteras. 

I upphandlingsdirektiv av fordon till kommunen så ska Biogas och El prioriteras så långt som möjligt.

Kommande år ska det finnas laddstationer i Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp med flera platser på landsbygden.

Det är företagen  
som ger oss förutsätt-
ningar att bygga  
välfärden och det är  
vi i politiken som  
skapar förutsättningar 
för välmående företag

• Det ska vara enkelt  
för företagare

• Det ska finnas möjlig-
heter för nyetablering 
genom att det alltid finns 
Industrimark och Han-
delsmark förberedd

• Kommunen ska gynna 
den lokala handeln och 
näringslivet

• Det ska bli enklare  
tillståndshantering  
för alla



 ””

   

Vi har få privata skolaktörer i kommunen, förskolan Benjamin i Mariannelund och Fröhuset i Eksjö. 

Folkhögskolan i Mariannelund har ca 80 elever och har startat utbildning för sågverksarbetare  
ett ypperligt exempel där vårt lokala näringsliv möjliggör för vuxna som idag står utanför arbets-
marknaden att genom utbildning och praktik komma i riktigt arbete.

Eksjö fordonsutbildning med fler sökande än utbildningsplatser utmärks av att i princip alla  
ungdomar går direkt till jobb efter utbildningen.

Dessa verksamheter som vi Moderater tror på är det som vissa partier vill förhindra.

Vinster i välfärden

Eksjömoderaterna 
för skolan

Eksjömoderaterna för miljön

Moderaterna för företagen

”För våra väljare finns inget motsatsförhållande  
mellan miljöengagemang & ekonomiskt ansvarstagande”

EksjöModeraterna ända till Mariannelund

  Vi välkomnar ”det nya normala”! Digitalisering för Framtidens skola 

  Prioritera tidiga insatser i skolan och stöd till social utveckling så att alla elever får rätt förutsättningar att  
vilja Iära sig läsa, skriva och räkna.

  Eftersträva en hög nivå av behöriga pedagoger, kontinuerlig kompetensutveckling inklusive möjligheter  
till forskning och samarbeten som bör vara tillgängliga for hela kommunen.

  Läromiljön ska innehålla trygghet, tillit, demokrati, värdegrundsarbete och ha likvärdiga fortsättningar  
för att nå en likvärdig skola.

  Utveckla varje elevs vilja till ständigt lärande.

  Stimulera till och utveckla utbildningar med fokus på anställningsbarhet.
  Utveckla lärlingsplatser i samarbete med näringslivet. 

  Effektivt utnyttjande av lokaler, med kostnadseffektivitet och långsiktighet.
  Detta är vi i Alliansen överens om.

Förskolan:

  Full behovstäckning med hög kvalité i hela kommunen.

  Rimligt nära barnomsorg i hela kommunen.

  Barnomsorg på oregelbundna tider, styrd/anpassad, samordnad behovstäckning i samarbete med  
vårdnadshavare, arbetsgivare och kommunen, ett gemensamt ansvarstagande

Grundskolan: 

  Ytterligare starka möjligheterna att med Digitalisering effektivisera utbildningen och arbeta mer klimatsmart.

  Vi jobbar för två Högstadier i kommunen med likvärdig bra kvalité.

  Utveckla digital samverkan och samarbete mellan skolenheter i kommunen,  
på Höglandet och i Regionen.

  Tidigt introducera fokus på nästa steg i utbildningen. (Studie- och yrkesvägledning)

Fokuserings- och prioriteringsomraden inför nästa mandatperiod 2022-2026 Fokuserings- och prioriteringsomraden inför nästa mandatperiod 2022-2026

EksjöModeraterna ända till Mariannelund Val | 2022



 

o 1 Mats Green Jönköping 43 år  Riksdagsledamot

o 2 Helena Bouveng Vetlanda 60 år  Riksdagsledamot

o 3 Tobias Pettersson Värnamo 29 år  Gymnasielärare

o 4 Susanne Wahlström Habo 49 år  Kommunikatör

o 5 Kristine Hästmark Gnosjö 50 år  Kommunalråd

o 6 Kamran Sairafi Jönköping 39 år  Civilekonom

o 7 Robin Wallén Nilsson Vetlanda 27 år  Företagare

o 8 Anton Sjödell Gislaved 46 år  Officer

o 9 Anna Gerebo Nässjö 54 år  Kommunalråd

o 10 Mats Hansson Aneby 59 år  HR-chef

o 11 Helena Broberg Mullsjö 46 år  Förvaltningsjurist

o 12 Tomas Erazim Eksjö 49 år  Gymnasierektor

o 13 Alexandra Wikström Kelemen Sävsjö 38 år  Företagare

o 14 Gert Jonsson Vaggeryd 62 år  Kommunalråd

o 15 Janne Hedell Jönköping 61 år  Företagsledare

o 16 Mats Holmstedt Tranås 54 år  Kommunalråd

o 17 Jonathan Jansson Aneby 19 år  Säljare

o 18 Filippa Lagerkvist Jönköping 23 år  Student

o 19 Karl Bergbom Habo 43 år  Egenföretagare

o 20 Mats Danielsson Eksjö 64 år  Företagare

o 21 Maria Gullberg Lorentsson Gislaved 56 år  Kommunalråd

o 22 Lars Carlborg Värnamo 73 år  Samhällsvetare

o 1 42 år  Jurist  Nässjö

o 2 Kerstin Hammar 65 år  Distriktssköterska/f.d. verksamhetschef  Jönköping

o 3 Lisbeth Andersson 56 år  Handledare socialpsykiatrin  Gislaved

o 4 28 år  Läkare  Värnamo

o 5 Thomas Lindén 66 år  Samhällsplanerare  Jönköping

o 6 Pontus Lundgren 22 år  Student  Jönköping

o 7 52 år  Företags- och organisationsutvecklare  Habo

o 8 48 år  Undersköterska  Gnosjö

o 9 Anders Gustafsson 73 år  Skogsbrukare  Eksjö

o 10 Anders Bengtsson 52 år  Jobbcoach  Vetlanda

o 11 47 år  Verksamhetschef  Aneby

o 12 Helen Uddenberg 47 år  Ingenjör/Lärare  Tranås

o 13 Kristina Carlo 69 år  Företagare  Eksjö

o 14 Jonathan Jansson 19 år  Säljare  Aneby

o 15 Annelie Andersson 64 år  Ekonom  Vetlanda

o 16 42 år  CNC-operatör  Tranås

o 17 36 år  Egen företagare  Sävsjö

o 18 Ann-Charlotte Ekman Hellman 56 år  HR-chef  Nässjö

o 19 Karin Magnusson 62 år  Företagare  Sävsjö

o 20 Mats Holmstedt 54 år  Kommunstyrelseordförande  Tranås

o 21 52 år  Mjölkföretagare  Aneby

o 22 20 år  Studerande  Vetlanda

o 23 35 år  IT-tekniker  Tranås

Tommie Ekered

Filip Marusic

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Senada Sacic

Johan Hjertberg

Mirsad Puskar

Pelle Sparw

Ulrik Isleborn

Filippa Athler

Christoffer Nehm

EKSJÖ

o 1 58 år  Kommunalråd  Mariannelund

o 2 Nathalie Nilsson 42 år  Förhandlare

o 3 55 år  Lärare  Eksjö

o 4 Annelie Sjöberg 53 år  IT-chef  Eksjö

o 5 Mats Danielsson 64 år  Etikettdoktorn  Eksjö

o 6 Kristina Carlo 69 år  Företagare  Eksjö

o 7 Anders Gustafsson 73 år  Skogsbrukare  Eksjö

o 8 Pernilla Andersson 53 år  Lärare  Eksjö

o 9 Ulf Björlingson 74 år  Civilingenjör  Eksjö

o 10 Bo-Anders Jansson 67 år  Säljare  Eksjö

o 11 Marie-Louise Gunnarsson 73 år  Sjuksköterska  Eksjö

o 12 Raoul Adolfsson 56 år  Eksjö

o 13 Johan Lindfors 64 år  Egenföretagare  Eksjö

o 14 Kim Lindström 37 år  Företagare  Eksjö

o 15 Basel Sultan 41 år  Hemtjänstsamordnare  Mariannelund

o 16 75 år  Pensionär  Bruzaholm

o 17 Maria Felix 49 år  Egenföretagare  Eksjö

o 18 Roger Pålsson 65 år  Företagare  Eksjö

o 19 62 år  Egenföretagare  Eksjö

o 20 Jörgen Rosén 62 år  Överstelöjtnant  Eksjö

o 21 Rolf Johnsson 69 år  Pubägare  Eksjö

o 22 Ronnie Gustafsson 72 år  Konstnär  Eksjö

o 23 75 år  F.d. Chefsåklagare  Eksjö

o 24 Jan Holmqvist 71 år  Elingenjör  Eksjö

o 25 69 år  F.d. kommunal tjänsteman

o 26 Hans Åke Tilly 77 år  Pensionär  Eksjö

o 27 Jan Hall 72 år  F.d. officer  Eksjö

o 28 Simon Wiklund 38 år  Läkare  Eksjö

o 29 Lars Jansson 74 år  Eksjö

o 30 William Sjöberg 20 år  Industritekniker  Eksjö

o 31 Lars Söderlund 69 år  Pensionär  Bruzaholm

Markus Kyllenbeck

 Höreda

Lars Ugarph

 Mediasäljare

Jes Suhr

Mats Wissinger

Monika Mimer

Karin Elardt  Björka

 Lab.ing.

Med kurs  
mot regeringen
Nu ska vi få ordning på Sverige! Det är målet och 
löftet från Moderaterna och från mig som riks-
dagskandidat i länet. Vi lever i ett fantastiskt land, 
men det finns mycket som inte är bra och som 
utan tvekan behöver bli bättre. Som aktiv moderat 
i nästan 25 år har jag alltid värnat om människans 
frihet och rätt att själv bestämma hur individen ska 
forma sitt liv för sig och de sina utifrån de dröm-
mar och förutsättningar som finns för honom eller 
henne. Ingen annan vet bättre än du hur t.ex. 
barnomsorgen för ditt barn skall ordnas, 
vilken skola som ger bäst förutsättningar 
för ditt barn eller vilken hemtjänst som 
din åldrande mamma behöver för att 
må bra och få en värdig ålderdom. Alla 
kan vi hamna i ett läge i Livet, där vi av 
olika anledningar behöver hjälp. Där ska 
ett starkt samhälle finnas för att hjäl-
pa dig tillbaka till ett liv där du mår 
bra, får ett jobb eller på annat 
vis kan ta ansvar och forma 
ditt liv så självständigt som 
det är möjligt. 

För att denna vision ska 
kunna infrias måste vi 
skapa och forma ett 
samhälle där våra gemen-
samma resurser används 
ansvarsfullt och klokt och 
där förväntningen finns att 
alla bidrar till det gemensam-

ma. Det kräver också ett hållbart samhälle där alla 
känner sig trygga och där man känner att man 
finns i ett sammanhang – att man är del av Sve-
rige. Det här Sverige har vi inte i dag tyvärr. Vi är 
det land i Europa med flest antal gängrelaterade 
skjutningar samtidigt som vi ligger tredje sist när 
det gäller polistätheten. Är det inte skjutningar, så 
är det sprängningar eller angrepp på blåljusperso-
nal. Detta ska vi inte acceptera! Sveirge är också 
ett land där den psykiska ohälsan tycks öka och 

där det avgörande i vilken kommun du bor i 
om det finns förlossnings- och akutsjukvård 
inom rimligt avstånd, om dina föräldrar får 
god omsorg på sin ålders höst eller om dina 
barn får en god utbildning och kunskaper 
inför framtiden. Sverige är ett land där det 
borde löna sig bättre att arbeta och där billig 

och fossilfri elektricitet borde produce-
ras. Sverige kan bli bättre! Sverige 

ska bli bättre! Tillsammans kan 
vi ändra kurs. Vill du också få 
ordning på Sverige, så tycker 
jag att du skall rösta på 
Moderaterna i höstens val till 
Riksdagen.

Tomas Erazim (M) 
Riksdagskandidat  
i Jönköpings län

Nu ska vi få ordning på Sverige Nu ska vi få ordning på Sverige Nu ska vi få ordning på Sverige


