
Moderatvänner! 

Efter en fantastisk sommar, börjar de politiska hjulen att snurra igen 

och nästa år har vi val igen. Det är dags att aktivt börja förbereda in-

för valet. Därför har vi beslutat att bjuda in till medlemsmöte ons-

dagen den 21 augusti för alla som är intresserade av att ställa upp 

och jobba för partiet i kommunen och inte minst de som kan tänka 

sig att stå på vår valsedel till kommunfullmäktige inför nästa mandat-

period. 

MEDLEMSMÖTE  

Tid:  Onsdagen den 21 augusti, kl. 18:00-21:00 

Plats:  KF-salen i Stadshuset, Eksjö 

Dagordning 

1. Valet 2014 – Partiombudsman Per Hellqvist från Jönköping när-

varar och berättar om valet, ger idéer och tips och beskriver 

tankarna från Länsförbundet. 

2. Diskussion om hur partiet ställer sig till hur den politiska organi-

sationen skall se ut nästa mandatperiod. 

Anmäl dig via mail eller telefon, föreningen bjuder på kaffe/te och 

smörgåstårta. Vi behöver dock veta hur många som kommer.  

Anmäl dig/er till Tomas Erazim:    Mob: 072-235 35 70       

E-post: tomas.erazim@eksjo.se 
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Partiet behöver medlemmar som på olika sätt, stort som smått, hjälper till 

för att vi skall få så stort inflytande som möjligt framöver. Exempel på vad 

man kan bidra med:  

 Hjälpa till i partiföreningen med medlemsaktiviteter (planera studie-

besök, koka kaffe), medlemsvärvning eller kampanjande (t.ex. stå på 

torget på Eksjö marknad, dela ut flygblad i brevlådor) 

 Representera partiet i form av uppdrag (t.ex. kommunfullmäktige, 

kommunala bolag, stiftelser, tingsrätt, beredningar, styrgrupper) 

 Interna uppdrag i partiet (sitta med i grupper och forma den lokala 

moderata politiken alltifrån skola, kultur och fritid till äldreomsorg) 

 

Vi behöver bli fler. Ju fler vi är, desto mer når vi ut, desto roligare har vi till-

sammans, för det är viktigt att ha kul tillsammans. Det handlar inte bara om 

att sitta på möten!  

 

Känner du till någon, som inte är medlem, men som du tror skulle göra ett 

bra jobb för partiet, vore det jätteroligt om du bjöd in den eller de personer-

na till vårt medlemsmöte den 21 augusti. De kanske är nyfikna och inga krav 

ställs på någon att de måste engagera sig. Här är en chans att lära sig mer! 

Vi behöver bli fler! 



Socialutskottet – ur askan i elden 

Det har varit en minst sagt tuff inledning på min karriär inom politiken. Jag har 

insett att vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge. Det handlar om miljoner i un-

derskott, pengar som ska sparas, men vi måste klara det och kanske resa oss som 

fågel Fenix ur askan. 

När maj månad har passerat har sektorn förbrukat 126,8 mnkr, vilket motsvarar 

40,7% av helårsbudgeten, men tyvärr är inte alla kostnadsposter bokförda ännu. 

Det är nästan 2 mnkr som det handlar om.  Prognosen pekar tyvärr på ett sam-

manlagt underskott med 15,7 mnkr detta år.  

Var ligger då de stora underskotten? Äldreomsorgens boende går mot  -0,9 mnkr i 

prognos. En hel del handlar om personalkostnader som vikariekostnader.  I Kom-

Hem (överförandet av hemsjukvården till kommunen fr.o.m. årsskiftet) vet vi inte 

riktigt ännu, men det diskuteras om vilka patienter som ska tillhöra vem och IT-

kostnader kommer belasta budgeten. 

 

Hemtjänsten beräknas till ett underskott på -2,7 mnkr och även här är det perso-

nalkostnader. Antalet timmar beviljad hemtjänst är högre än budget, men hur 

påverkar vi detta? 

Stöd och service till funktionshindrade går mot ett underskott på -0,8 mnkr och 

det kan t.ex. bero på extrainsatser. 

Socialt stöd och ekonomiskt bistånd är en svår nöt att knäcka. Underskottet be-

räknas bli enormt, -10,9 mnkr. Biståndsenheten har -5,5 mnkr av detta med exter-

na placeringar, bemanning mm. Det ekonomiska biståndet ökar också och här är 

det -2,5 mnkr, tyvärr kan det bli mer om inte ökningen av utbetalningar avtar.  

Behandling- och boendeenheterna kostar även de mer än budget. Vi hoppas att 

hemmaplanslösningar kan hjälpa till, men det pekar mot -3,6 mnkr. 

Till sist har vi HIA (Hälsa, Integration och Arbete), som går mot ett underskott på -

1,4 mnkr. Kanske kan sysselsättningsbidrag från Arbetsförmedlingen avlasta och 

Rapporter från utskotten 



förhoppningen är att även paketeringer på HIA kan generera högre intäkter.  

Som ni förstår står vi inför svåra beslut om besparingar, kraftfulla och tuffa. Men 

var kan vi ta dem? Det finns ett antal prioriterade förslag som vi nu har begärt in 

konsekvensanalyser för . Men det är svårt, mycket svårt att nå besparingsmålen. 

Som sagt, jag gick ur askan in i elden och det brinner ordentligt! 

Mats Danielsson 

 

Barn-och ungdomsutskottet 

Verksamhet och ekonomi 

Verksamheten genomförs i stort enligt plan för 2013. Det innebär bland annat att 

förskoleverksamheten i Bellö och Bruzaholm läggs ner. Ny- och ombyggnaden av 

skolan i Mariannelund genomförs. Dock senareläggs omstruktureringen av Store-

gårdsområdet. Senaste utfallsprognosen angav ett överskridande på 2,9 mkr. Barn- 

och ungdomsutskottet beslutade dock vid senaste möte att budgeten ska hållas. 

Utmärkelser och resultat 

Vid skolriksdagen 6-7 maj i Stockholm erhöll Eksjö kommun, som en av åtta kom-

muner, (finns 290 kommuner i Sverige) SKL (Sveriges kommuner och Landstings) 

Skolkommunpris 2013, ”för att eleverna i grundskolan år efter år når bättre resul-

tat”. Här avsågs de fem senaste åren. 

Vid SKL senaste granskning ”Bäst skola för pengarna”, hamnade Eksjö på 47:e plats. 

Näst bäst i Småland och bäst i Jönköpings län. Det går alltså bra för vår skola nu! 

Karriärtjänster inom skolan. 

Staten har beslutat att införa s.k. förstelärare till höststarten 2013. Sektorn har till-

satt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till utformningen av förstelärartjänsterna. 

Eksjö får preliminärt sju förstelärare hösten 2013 och ytterligare två våren 2014, 

totalt nio då. Försteläraren får extra månadslön på 5 000 kronor per månad, som 

staten finansierar, samt arbetsgivaravgifterna. 

Göran Persson 

Ordförande i Barn- och ungdomsutskottet 



Sommaren står i full blom och jag vågar nog påstå att den här sommaren varit en 

utav de finaste på länge.  Med den här energikicken i ryggen kan man ta tag i det 

politiska arbetet nu i höst! 

En snabb tillbakablick på vad som hänt inom det politiska i Eksjö kommun. 

Barnfilmbyn Mariannelund, som började som ett projekt och som alltmer börjar ta 

konkreta former, har som plan att bygga ett filmernas hus längs Riksväg 40 bredvid 

Mariannelunds Karamellkokeriets nya lokaler. Eksjö kommun ser stora möjligheter 

att dra turister under sommarhalvåret. Många är de som har sett filmerna om Emil 

och som är nyfikna på inspelningsplatserna i och runt omkring Mariannelund.  Med 

start denna sommar, kommer en provisorisk utställning att finnas till hands, innan 

de riktiga lokalerna beräknas vara färdiga 2016. I dagsläget har Eksjö kommun inte 

bidragit med några större summor. Det är pengar som har gått till Emilkraften i Ma-

riannelund samt tid för en del tjänstemän, som har bistått i bildandet av det bolag, 

som skall drivas i icke-vinstgivande syfte. Framöver kan det tänkas, att kommunen 

står för parkeringsplatser och tillfartsväg till och från Barnfilmbyn. 

Ekonomin är som alltid en utmaning för kommunen. Sociala sektorn dras med stora 

underskott och det är framförallt inom hemtjänsten och institutionsplaceringar av 

barn och unga som drar över budgeten rejält, men även de flesta äldreboenden 

prognostiserar minusresultat.  

Kommunen når snart det lånetak, som Kommuninvest har och som gör att Eksjö och 

andra medlemskommuner kan låna till en mycket låg ränta. Stora investeringar på 

vatten- och avloppssidan ligger runt hörnet. T.ex. räknas vi behöva ett nytt renings-

verk för cirka 100 mkr inom de närmsta åren. Kommunstyrelsens presidium tillsam-

mans med sektorschefer, utskottspresidier, ekonomer och kommundirektören hål-

ler på att gå igenom vad som kan göras för att minska de ständigt ökande kostna-

derna.  

Eksjö kommuns invånare kommer att behöva vänja sig vid tanken på att nya kost-

nadsdrivande reformer inte är att tänka på i framtiden om inte andra verksamheter 

tas bort. Bemanningen inom äldreomsorgen är annars ett område som bör priorite-

ras i det kommande budgetarbetet. 

 

Kommunalrådet har ordet 



Slutligen är det spännande att se det samarbete mellan Jägarförbundet och de före-

ningar, som håller till i Skedhultsområdet, som håller på att växa fram. Svenska Jä-

garförbundet vill göra en offensiv satsning i Skedhult bl.a. riktat till ungdomar och 

till personer med funktionsnedsättningar, för att de i större utsträckning skall 

komma ut i vår vackra natur. 

En sak ni alla kan fundera över och som snabbt blir aktuell, när vi nu kommit tillbaka 

från semestrarna, är det kommande valen 2014. Partiet behöver alla som kan göra 

en insats antingen som aktiv i politiska uppdrag, eller helt enkelt i vårt föreningsar-

bete med att ordna medlemsaktiviteter, kampanjer och valarbete. Ställ upp för Mo-

deraterna i Eksjö och bidra med det som du kan, om det bara är en eller två dagar 

då du hjälper till med att lägga broschyrer i brevlådor eller står på torget. 

Njut av den resterande sommaren! 

Tomas Erazim  

Foto: Annelie Sjöberg 



Val 2014 

Då var det dags igen! Valen till riksdag, landsting (region) och kommun ligger 

runt hörnet. Den 2:a söndagen i september 2014 går vi till valurnorna igen. I 

partiet har arbetet med att hitta kandidater, som vill ställa upp och arbeta för de 

grundläggande moderata värderingarna, redan påbörjats. Du som läser de här 

raderna är redan medlem och tror på frihetstanken och på individens ansvar 

och möjligheter. Kan du tänka dig att ställa upp som kandidat för Moderaterna 

till riksdagen, till den kommande regionen eller inte minst för Eksjö kommun? 

Du som vill kandidera till riksdag och/eller landsting (region), ska formellt an-

mäla dig. Tiden för detta har nu gått ut men du kan läsa mer på hemsidan 

http://jonkoping.moderat.se 

För att din kandidatur ska vara fullt godkänd, måste du också genomgå en ut-

bildning och signera kandidatförsäkran och detta ska göras klart senast 31 au-

gusti. Läs mer under länken "Anmälan kandidatur" på ovan hemsida. 

Efter det att kandidaturerna är formellt godkända kommer information att ges 

varje kandidat om vad som gäller inför provvalet som äger rum 30 sept-11 okt.  

Nomineringsstämma äger rum 7 december 2013 då såväl riksdags- som lands-

tingsvalsedlar ska fastställas. 

Har du frågor, ring kommitténs ordförande Thomas Bäuml 070 - 550 89 27 eller 

partiombudsman Per Hellqvist på telefon 0709 - 50 23 69 .  

Vill du däremot kandidera till kommunfullmäktige i Eksjö kommun, kontaktar du 

Tomas Erazim på tomas.erazim@eksjo.se eller på tel: 072-235 35 70.  

 

Om du inte vill kandidera till fullmäktige, men du vill ändå vara med och dra ditt 

strå till stacken genom att ställa upp i valstuga, dela ut foldrar, ordna medlems-

aktiviteter, värva nya moderater eller på annat sätt stötta partiet. Hör av dig till 

Tomas eller någon av partiets andra företrädare. Vilka vi är kan du se på Eksjö-

föreningens hemsida: http://www.eksjomoderaterna.se/ 

http://jonkoping.moderat.se
mailto:tomas.erazim@eksjo.se
http://www.eksjomoderaterna.se/


Kalendarium 

 

Datum Ansvarig Sekreterare Tid Plats 

2013-08-01 Björn Alm Anders Gustafsson 18:00 Garvaren 

2013-08-28 Tomas Erazim Jan Lindholm 18:00 Garvaren 

2013-10-02 Rolf Abelsson Lennart Andersson 18:00 Garvaren 

2013-10-30 M-L Gunnarsson Göran Persson 18:00 Garvaren 

2013-11-27 Ronnie Gustafsson Mats Danielsson 18:00 Garvaren 

2014-01-02 Marianne Ihse C-G Stelpe 18:00 Garvaren 

Alliansmöte Fika Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

2013-08-05 KD 2013-08-06 2013-08-29 

2013-09-02 M 2013-09-03 2013-09-26 

2013-10-07 FP 2013-10-08 2013-10-31 

2013-11-04 C 2013-11-05 2013-11-28 

2013-12-02 KD 2013-12-03 2013-12-17 

2014-01-02 M 2014-01-07 2014-01-30 

Gruppmöten 

Allians-KS-KF  

www.eksjomoderaterna.se 


