
Nr 1 2018 

I år kommer vi att ha en valvaka I Odd-
fellow-lokalen och det kommer hända 
en hel del roligt under kvällen! Vi följer 
dramatiken via storbildsskärm och äter 

gott tillsammans! 

Välkomna till en spännande kväll! 

 

Kvällens program: 

20:00 Portarna öppnas! 
20:15 Ordf Anders G hälsar välkomna 
20:30--  Buffématen intages (maten finns 
tillgänglig även framåt kvällstimmarna) 
21:30  Kaffe och kaka 
22:00--  Skypesamtal med andra fören-
ingar I länet! 
 
Varmt Välkomna!  / Styrelsen 

Kvällens meny: 

 Grillbuffé med 

potatisgratäng, 

sallad, bröd 

 Vatten o lättöl in-

går. Öl/vin till 

självkostnadspris 

Söndag 9 September 2018  
kl 20:00-24:00 ca 

Oddfellow—lokalen, Nybrogatan 

Eksjömoderaterna  

bjuder in till valvaka   

ModeratNytt 
Nr 1  2018 
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Eksjömoderaternas styrelse 2018 

Anders Gustafsson 

Ordförande 

Björn Nord 

Kassör 

Ulf Björlingson 

Vice Ordförande 

Carina Lindström 

Ledamot 

Annelie Sjöberg 

Ledamot 

Karin Elardt 

Ledamot 

Jes Suhr 

Seniorrepresentant 

Mats Danielsson 

Ledamot 



 

Ordförande Anders Gustafsson har ordet 
 

Först vill jag tacka för förtroendet att få vara med i styrelselaget för vår lokala förening. 

Höstens val är en mätning på förtroendet hur våra medborgare/väljare uppfattar vår po-

litik och vårt ledarskap.  

Det är min förhoppning och ambition att vi tillsammans ska gå stärkta ur denna mätning. 

Därefter är det utifrån vår ideologi och politiska plattform förhandla fram en majoritet 

med så mycket av vår profil för den kommande mandatperioden. 

Du som medlem är en mycket viktig del i vårt gemensamma arbete: 

 Att vara en ambassadör för vårt parti och vår politik 

 Att du engagerar dig, med din klokskap och erfarenhet, för att forma Eksjös framtid 

 Att vi tillsammans talar väl om varandra och ha respekt för att vi är olika 
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Anders Gustafsson 
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Vi Moderater syns och finns i Eksjö kommun! 

Ingatorps Marknad 

Mariannelunds Marknad 

Lördagar på  

Stora Torget i Eksjö 



Vice Ordförande Ulf Björlingson har ordet 

 

När du läser detta är det bara veckor kvar till valet och valarbetet intensifieras för varje 
dag som går. 

Jag tänkte reflektera lite över den gångna mandatperioden och blicka lite framåt då det 
gäller Eksjö kommun. Detta med den erfarenhet jag har efter en mandatperiod. 

Förra valet slutade i Eksjö kommun för Moderaterna på ett bra sätt vi var den enda kom-
munen i regionen där M behöll sina mandat. Nu ställer vi siktet högre. 

Mandatperioden har präglats av tuffa ekonomiska utmaningar. De första åren kunde vi få 
ihop ett plusresultat och de som kom i åtnjutande av kommunens tjänster var relativt 
nöjda.  

Den andra halvan av mandatperioden har vi utsatts för påfrestningar som vi själva inte 
alltid rår över även om det är vårt ansvar, det kan vi aldrig frånsäga oss. Vi skall dock 
komma ihåg att kommunkoncernen har haft ett plusresultat. Naturligtvis får detta inte 
skymma de två stora sektorernas problem. Glädjande nog har verksamheterna fungerat 
även om det på sina håll varit tufft och emellanåt förtvivlat så verkar man oftast ha rett 
ut det hela på ett acceptabelt sätt. 

Vad har vi då åstadkommit som vi får anse som positivt? 

- Bostadsbyggandet i kommunens bolag har tagit fart och också den privata bostads- 
  produktionen 
- Våra skolor har renoverats eller är igång med renovering 
- Förskolor har byggts upp och även om hela behovet inte täcks så har vi det under  
  kontroll 
- Våra äldre blir väl omhändertagna 
- Föreningslivet och kulturlivet blomstrar 
- Bredbandsutbyggnad 
- Beslut om ny reservvattentäkt 

Vad kan vi då förvänta oss av kommande mandatperiod?  
Det finns en hel del osäkerheter angående valet i Sverige både då det gäller riksnivå och 
lokal nivå där vi påverkas av utgången. Vi har också en utmaning i vad händer efter Brexit 
och EU valet nästa år. Dessutom har vi omvärldsproblem både i vårt närområde och i 
andra delar av världen som påverkar oss och Globala hot. Allt detta kommer att påverka 
oss och den kommande mandatperioden. 

En sak som vi inte får göra är att ge upp, det ligger inte för oss Moderater, vi är det hopp-
fulla partiet. Jag är övertygad om att med ett ännu bättre val än förra gången kommer 
Moderaterna att behöva kompromissa i färre frågor och vi kan genomföra M politik i 
större omfattning. 

Med begreppet LIKA FÖR ALLA kräver vi samma RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIG-
HETER baserat på var och ens förutsättningar. 



 

 

Med detta sagt är jag övertygad om att med mer Moderat politik i Eksjö kommun under 
nästa mandatperiod kan vi få till olika former av boende för våra äldre, en heltäckande för-
skola, en bra skola, ett bra omhändertagande av de som har olika behov, ett blomstrande 
kultur och föreningsliv. Detta kräver en effektivare kommunal förvaltning, att medborgarna 
själva tar ett större ansvar och att politikerna vågar prioritera.  

Att nu inför valet lova att utföra vissa exakta satsningar i Bruzaholm, Höreda, Värne, Mari-
annelund, Bellö, Ingatorp, Hjältevad, Eksjö, Hult, Russnäs och Kråkshult tror jag inte är 
möjligt. Däremot skall vi naturligtvis göra de satsningar som är meningsfulla, möjliga, håll-
bara och ekonomiskt försvarbara. 
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Ulf Björlingson 



Kommunalrådet Carina Lindström har ordet 
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Vinna val! 

Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar och känner er redo att 
kämpa ända in i kaklet för en borgerlig valseger med moderat majoritet!  
 

Nu är det inte långt kvar innan vi får väljarnas svar på hur väl vi har lyckats men varje 
vecka, dag och timme som återstår är viktig! Alla kan göra något: inlägg i sociala media, 
samtal med vänner och bekanta, insändare, stå på torget, knacka dörr, ta emot vid vallo-
kalerna… DU är viktig! 
 

Vi måste visa att vi finns, att vi är många och att vi har roligt tillsammans! Vi må ha dis-
kussioner och åsiktsskiljaktigheter inom partiet men nu är det LAGET FÖRE JAGET som 
gäller! Därmed inte sagt att vi inte kan vara tydliga med att det finns en bredd inom mo-
deraterna, vi har medlemmar och aktiva som är i hjärtat konservativa och vi har de, lik-
som undertecknad, som kom med under Frederik Reinfeldts tid, och är mer socialliberala. 
Vi kan ha olika syn på lokala sakfrågor men har att rätta oss efter majoritetsbeslut. Att 
vara en del i en allians innebär också att tvingas kompromissa, att ge och ta men ju fler 
mandat vi får, desto mer inflytande får vi. Det vi moderater har gemensamt är att vi alla 
tror på individen, på vikten av valfrihet och att marknadskrafter är bättre än statliga på-
bud.  
 

Ett nytt parlamentariskt läge 

I Eksjö har ett parti som absolut inte hyllar dessa värden startats under våren, nämligen 
Vänsterpartiet. Återstår att se vilka konsekvenser det får för sammansättningen i kf. Det 
troliga är att de tar 1-4 mandat från S och blir ett samarbetsparti till vänsteroppositionen 
som idag består av S och MP. Det troliga är att det polariserar politiken och det i sig är nå-
got vi kan tjäna på. 
  

Till landstingsvalet kandiderar ett nytt enfrågeparti som riskerar att ta mandat från oss; 
Bevara akutsjukhusen. Vi är tydliga med att vi i M vill ha kvar tre akutsjukhus, för oss här i 
Eksjö är det en ödesfråga! Regionen är vår största arbetsgivare och en nedmontering av 
vården på Höglandssjukhuset skulle få mycket stora konsekvenser. Inte bara för gemene 
man, utan också för hela kommunen och vårt näringsliv.  
 
Vinna val… I år ställs vi troligtvis inför den svåraste valvinsten någonsin i riksdagsvalet. För 
jag törs sticka ut hakan och säga att jag tror att det blir Ulf Kristersson som får frågan att 
bilda regering av talmannen. Den parlamentariska situationen kommer dock att vara 
minst sagt skör och ett minfält att manövrera sig igenom under de nästkommande fyra 
åren. Låt oss hoppas att spelplanen lokalt inte blir fullt så komplicerad!  
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Några hålltider och datum ni inte får missa! 

 

 Valvagnen kommer att finnas uppställd mitt emot 
torget intill Kyrkan from den 13 augusti och fram till 
valet den 9 september! Vi kommer att behöva alla 
krafter vi kan få till att bemanna valvagnen fram till 
valet! Här kan DU göra en insats! Även om du inte vill 
”bemanna” den så kom dit och prata med oss som är 
där! 

 Vill ni vara med och lägga lappar med vårt valmani-
fest i brevlådor innan valet så hör av er till  
Ulf Björlingson eller Annelie Sjöberg.  

 Vill ni ställa upp och dela ut valsedlar i samband med 
att vallokalerna är öppna den 9 september så är ni 
välkomna!  Hör av er till Ulf eller Annelie! 

 Glöm inte att boka in datumet den 9 september för 
vår valvaka i Odd Fellowlokalen!! Se inbjudan på 
första sidan!! 

 



Moderata Seniorer i Eksjö 
På en rad möten med andra Moderata Seniorer i Seniorrådet i Jönköpings Län har vi ar-
betat med motioner inför Moderata Seniorers årsstämma 7-8 april. 

En av våra motioner pekade på att seniorer måste ha en andel på vallistor som motsva-
rar andelen invånare som är 65+. 

Då fattigpensionärer blir allt fler behandlades en motion om skattefrihet för intäkter un-
der 100.000:- 

En tredje motion från oss tog upp problemet med an-
ställning av personal inom äldreomsorgen. Inom vissa yr-
keskategorier krävs det att man kollar belastningsregist-
ret hos Polisen men i dagsläget krävs detta inte inom 
äldreomsorgen. I motionen kräver vi att utdrag ur belast-
ningsregistret ska kollas. 

Alla tre motioner antogs på årsstämman där även att antal andra motioner om vi som är 
över 65 år antogs 

Vi seniorer ska medverka vid de olika valaktiviteterna i kommunerna,  11/8 Vrigstad, 
24/8 Eksjö, 25/8 Vaggeryd, 31/8 Sävsjö, 6/9 Vrigstad och 7/9 Skillingaryd. 

Hälsningar Jes Suhr 
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Vår politik i korthet 
Det finns ett Sverige som toppar alla listor. Ett Sverige där ekonomin 

går som tåget och miljontals människor kliver upp och går till jobbet 

varje dag. Som tävlar i entreprenörskap med Silicon Valley. Där för-

skolor låter alla barn få en bra start i livet. Ett Sverige som är värl-

dens bästa land att vara flicka i.  

Men det finns också ett Sverige där flickor inte får lära sig att simma. Där bibliotek stänger 

för att inredning och böcker förstörts. Där ambulanser behöver poliseskort. Där bara män 

vågar sig ut på joggingtur om kvällarna. Där bidragsberoendet går i arv. 

  

Båda bilderna av Sverige är sanna – samtidigt. Och båda bilderna ställer krav på politiken. 

Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra 

om och göra rätt. Den viktigaste uppgiften nu är att skapa ett Sverige. Ett Sverige som hål-

ler ihop. Där alla kan lita på att lagen är lika för alla och där välfärden är stark när vi behö-

ver den. 

  

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Om vi inte accepterar 

”beskyddarverksamhet” och klanvälde i välbärgade områden ska vi inte göra det i miljon-

programsområden heller. Ingen ska behöva oroa sig över om man kommer att få vård i tid. 

  

Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Skolan ska prioritera kunskap, så att 

alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Både pojkar och flickor ska vara väl-

komna i badhusen, samtidigt. Och alla ska lära sig svenska, eftersom språket är biljetten 

till det Sverige som går som tåget. 

  

Att rätta till det som blivit fel kommer inte att gå över en natt. Men vi har en bestämd idé 

om vad Sverige borde vara. Och konkreta förslag för hur vi ska komma dit. 

Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Ett land präglat av företagsamhet, jämlikhet och 

social rörlighet, där du av egen kraft - men också med andras hjälp - kan ta dig nästan hur 

långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den fri-

heten skapar. 

 

I  Sverige ska vi inte ha ”vi” och ”dom”. Här gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla, 

utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.  
 



 
 

  

Det måste löna sig att arbeta 

• Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.  

• Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.  

• Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar. 

• Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån. 

Den största satsningen på Polisen på över 20 år 
• Fler poliser och högre polislöner. 
• Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan. 
• Krafttag mot kriminella gäng. 
• Skärpta straff. 

Förbättra integrationen 
• Inträdesjobb för fler i arbete. 
• Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag. 
• Integrationsplikt för nyanlända vuxna. 

En stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik 
• Sverige ska ta emot färre asylsökande för att klara integrationen av de som redan 
kommit. 
• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. 
• Ett nej ska vara ett nej. Den som fått avslag på sin asylansökan måste återvända 
till sitt hemland. 
 
Förbättra tillgängligheten i vården 
• Tredubblad kömiljard för kortare köer. 
• Stärk attraktiviteten för att jobba i vården. 
• Tydligare kvalitetskrav och bättre uppföljning. 
• Fler jobb ger mer resurser till vården. 

Elever ska lära sig mer 

• Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.  

• Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.  

• Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.  

• Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden. 
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SOC - Socialnämnden 

Marie-Louise Gunnarsson 

Ordförande 

Socialnämnden 

Den  sociala sektorn har under 2018 arbetat i motvind, en vind som ser 
delvis ser ut att vända men den vänder inte utan hjälp från andra sek-
torer. Vår viktigast uppgift är att ge våra brukare en god omvårdnad och 
vår personal en bra arbetsmiljö. Detta kommer  inte att vara möjligt utan 
en omfattande omorganisation. Vår nya socialchef har fått en gedigen  
arbetsuppgift. Vi planerar för två ytterligare gruppboende och även för 
ett nytt trygghetsboende då behovet är stort.  Vi klarar tre månader till 
våra äldreboende och det är inte många kommuner som gör det.   

Vi ser fram med tillförlit på 2018-2019  
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Annelie Sjöberg 

Vice ordförande—BUN 

BUN—Barn– och ungdomsnämnden 

Arbetet inom barn– och ungdomssektorn och i nämnden fortgår och budgetläget är 
jättetufft. Det kommer att bli nedskärningar vare sig vi vill det eller inte.  Att behöva 
göra detta känns aldrig bra och inte i synnerhet ett valår.  Vi har, trots allt, en ordentlig 
bit utav den totala kakan och för dessa pengar vore det väl konstigt om vi inte ska 
kunna bedriva en bra verksamhet! 

Trots det svåra budgetläget så finns det en positiv syn på mycket, både inom sektorn 
och inom nämnden. Arbetet med nybyggnationen/renoveringen av Prästängsskolan 
börjar vi se slutet på under hösten/vintern. Elever och lärare och övrig personal är alla 
väldigt positiva och arbetsmiljön för alla kommer att bli väldigt bra. Detta främjar också 
att vi kan behålla våra lärare och att andra ser Eksjö som en ny och intressant arbets-
plats! 

Planerat är en ny förskola i Kvarnarp. Barnantalet ökar ordentligt under kommande år 
och det ska vi vara glada för, även om det ställer till ”bekymmer” för barnomsorgen 
men det är angenäma bekymmer. 

Förskolan Galaxen har nu startat upp sin sjätte avdelning, Jupiter!  Jag var en av de som 
verkligen trodde på att gamla Teknikum kunde omvandlas till en väldigt bra förskola 
med nattis, men jag kunde inte drömma om hur bra det egentligen har blivit. Det är en 
STOR förskola men alla är väldigt överens om att lokalerna, storleken, läget mitt i stan 
osv är fantastisk. Fördelarna med att vara samladepå ett och samma ställe är att vi kan 
dra nytta av personalen, samordna vid ledigheter och sjukskrivningar osv. 

Att vi Moderater vill satsa och vidareutveckla skolorna i Eksjö kommun är ju ingen nyhet 
men vi vill i synnerhet satsa på Eksjö Gymnasium. Vi vill att Gymnasiet även i fortsätt-
ningen ska vara ett högt rankat alternativ för elever på höglandet. Detta gör att vi kom-
mer att få prioritera  gymnasiet inom en snar framtid.  

Hur den politiska kartan kommer att se ut efter 

valet vet vi idagsläget inget om, men jag hoppas 

och tror, att vi Moderater får förtroende till att få 

fortsätta att  styra och förbättra Eksjö kommun! 
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Pensionärerna blir allt fler och inför valet duggar löftena tätt om fort-

satta satsningar för gruppen. Inte minst då ytterligare sänkningar av 

inkomstskatten.  

Sedan valet 2006, då  jobbskatteavdraget stod i fokus, har antalet väljare som är 65 
år eller äldre ökat med 450 000. Kanske är detta en viktig anledning till att partier 
på båda sidor blockgränsen nu vill gå vidare med ytterligare skattesänkningar för 
denna grupp. 

Vad som händer efter valet återstår naturligtvis att se, men summerar man de sänk-

ningar som redan skett har en pensionär med 20 000 kronor i månaden fått skatten 

sänkt med 1 300 kronor. Av detta beror 980 kronor på Alliansens sänkningar och 

320 kronor på sänkningar genomförda av den nuvarande regeringen. 

Storlek på skattesänkningarna ser du på nedan diagram.  All denna information är 

från Ekonomifakta.se och publicerades 2018-06-14. 

875 kr Alliansen 

360 kr S + MP 
980 kr Alliansen 

320 kr S + MP 

1010 kr Alliansen 

  105 kr S + MP 

910 kr Alliansen 

   0 kr  S + MP 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Jobbskatteavdraget/


www.eksjomoderaterna.se 

 


