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Jag vill vara en röst för Eksjö kommun, höglandet 

och länet i rikspolitiken! Som 45-årigt kommunal-

råd med 12 år i kommunpolitiken ser jag det som 

en utmaning att få representera partiet i riksdagen. 

Innan jag blev kommunalråd arbetade jag som bu-

tikschef i Eksjö Bokhandel samt som lärare. Jag är 

strukturerad, ser till att vara påläst och är alltid vil-

lig att lära mig mer om det jag inte kan. Jag känner 

ödmjukhet och respekt inför omgivningen och alla 

människors lika värde är en grundläggande värde-

ring hos mig. Jag är öppen, lyhörd och målmed-

veten, pragmatisk och prestigelös. Familj, jobb, 

goda vänner och kultur ger mig bra balans i livet.  

Jag är en snart 45-årig man som alltid varit intresse-

rad av samhället och världen. Engagerade mig poli-

tiskt och gick med i Moderaterna 1997. Jag har haft 

ett antal uppdrag för partiet sedan dess både i Jön-

köping och i Småländska Höglandets pärla Eksjö. De 

mjuka frågorna har dominerat och jag var Social-

nämndens ordförande 2007-2010 och kommunal-

råd i Eksjö mellan 2011 och mars 2015, då jag valde 

att återgå till skolans värld för att ta mig an jobbet 

som rektor på Furulundsskolan i Mariannelund. 

 

Jag är en rak person, som inte tror på politiskt 

"mummel". Jag vill engagera mig i internationella 

frågor och frågor kring barn och unga.  
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Ordförande Annelie Sjöberg har ordet 
 

Hej alla Moderata vänner! 

Att säga att vi Moderater har haft en lätt tid är väl att göra det enkelt för sig. 

Det har hänt mycket på riksplanet och i dagarna har vi fått 

en ny partiledare, Ulf Kristensson. Personligen tycker jag 

han är väl förberedd för sitt uppdrag, han har otroligt 

mycket kunskap men han har väl varit en liten ”doldis” för 

den större allmänheten.  Jönköpings län förordnade både 

Ulf Kristensson och Carl Bildt utan någon rangordning.  

Oavsett hur det  en blir på riksnivå så finns vi i kommun-

politiken kvar! Det är en av våra styrkor! Jag och vårt kom-

munalråd Carina Lindström var på Sydostkonferensen i Ronnybybrunn för några 

månader sedan. Framtidstro och en stor förhoppning genomsyrade alla på kon-

ferensen tycker jag. Vi har kanske inte det högsta opinionssiffrorna  ännu men 

det börjar gå åt rätt håll och valet avgörs först på valdagen. Vi har en del att 

svara upp mot men det är absolut ingen omöjlighet. Vi Moderater behövs mer 

en någonsin. Vi ska vara det parti som är samhällsbärande och ansvarstagande. 

Väljarna är trötta på en debatt som präglats av gnällighet och tjafs i stället för 

konkreta sakfrågor och samhällsproblem. Många upplever att Sverige helt en-

kelt styrs av en regering som inte kan regera eller agera. Moderaterna har här 

en viktig roll att fylla och Ulf Kristersson står för vårt ledarskap på nationellt 

plan.  Vi alla andra inom kommun och region-politiken har lika stor roll eller i 

många fall större roll då vi är närmare våra invånare och väljare. 

Den 22 november kommer vi att ha en trevlig höstfest med studiebesök på vär-

meverket, Eksjö Energi. Vi kommer också att få äta ett härligt julbord . Jag och 

övriga i styrelsen ser fram emot att så många som möjligt vill och kan komma! 

 

Annelie Sjöberg 

Ordförande 

Moderaterna i Eksjö 
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Vi Moderater syns och finns i Eksjö kommun! 



Vice Ordförande Ulf Björlingson har ordet 

 
 

Moderatvänner 

När jag skriver detta är det mindre än ett år kvar till valet 2018. Eller egentligen till valen 
eftersom det faktiskt är tre val Kommunalval, Regionval och Riksdagsval vi i Eksjö kommer 
naturligtvis vara engagerade i alla tre valen men vår huvuduppgift är att lyfta de lokala frå-
gorna i vår kommun. Det kommer att krävas en hel del av de som är engagerade i den lo-
kala politiken och vi tror att även du som medlem kan tänka dig att dra ditt strå till stacken. 
 

Moderaterna har på riksplanet de senaste åren haft en tuff tid med en hel del problem 
med att få ut vår politik och att förklara politiken. Det har till och från blivit missförstånd 
dubbla budskap och det har känts minst sagt jobbigt på riksnivå.  På lokal nivå har stäm-
ningen varit bättre även om vi även här också haft och har våra problem. 
 

Vi har nu landat i en Alliansbudget för Eksjö där vi tillsammans med våra Alliansvänner 
kunnat få fram en budget som ligger till grund för verksamheten under 2018 och delvis pe-
kar på inriktningen för 2019 och 2020. Som alltid i en Allians får varje parti inte alltid ige-
nom samtliga sina önskemål och ibland måste man svälja ett och annat som inte riktigt är 
vår politik men i det stora hela är Alliansbudgeten något som vi känner ligger närmare oss 
än den vänsterinriktade budgeten som den socialistiska oppositionen hade som alternativ. 
Budgeten avseende 2018 har varit tuff och det är förmodligen inget mot vad som väntar 
inför 2019 och 2020.  
Vi måste naturligtvis i första hand värna barnens/ungdomarnas utbildning men naturligtvis 
också försäkra oss om att våra äldre har det bra. Dessa två områden svarar för ca 80% av 
kommunens verksamhet. För att få livskvalité krävs också ett utbud av nöjen, evenemang, 
kultur, ungdomsaktiviteter, näringslivsstöd samt turism som inte heller är gratis. Sedan 
måste räddningstjänst, samt kommunens ledning och styrning finansieras. 
 

Åter några ord om Moderaterna på riksnivå. Vi har nu valt en ny partiordförande vilket ger 
oss en nystart som vi behöver. Politiken har satts under lupp och man har vänt och vridit 
på tidigare sanningar och landat i en något förändrad politik. Vi har ännu ej kunnat analy-
sera vad det innebär för kommunalpolitiken i Eksjö. Men jag är övertygad om att det man 
fått fram mer rimmar med den faktiska situationen som råder i landet och kommunen. 
 

Visst behöver vi förändra och förbättra många saker i samhället och vad jag kan se så näm-

ner man ett antal områden som behöver förändras/förbättras . Vi får se hur det kommer 

att påverka situationen i Eksjö efter att vi bytt regering efter valet och vi själva stärkt vår 

position i Eksjö. 
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Även om vi ser problem i den kommunala verksamheten är ändå Eksjö kommun en fan-
tastisk plats att bo i för många, andra föredrar andra orter i landet men jag är övertygad 
om att just Eksjö Kommun tillhör de platser i Sverige som har en förhållandevis nöjd och 
positiv befolkning. 
 

Vi har dock ett ”problem” och det är vår åldersstruktur där barn/ungdomar samt perso-
ner över 65 ökar i förhållande till ålderskategorin 25 – 65. Du som engagerar dig för att 
hjälpa barn och äldre eller bara finnas som stöd i skolan, äldreboende ungdomsaktiviteter 
etc skall veta att vi i politiken uppskattar era insatser. 

 

Ulf Björlingson 
Vice Ordförande 
Moderaterna i Eksjö 



Kommunalrådet Carina Lindström har ordet 

 
Ekonomi och Budget 
 
När kf i oktober klubbade alliansbudgeten skedde det inte utan debatt, och det är ju inte 
underligt, särskilt så här i spartider. Det var som jag sa i inledningen av mitt anförande; 
”Om förra årets budgetarbete handlade om vad vi inte kunde lägga till, så har årets 
handlat om vad vi inte kan ta bort och det är en milsvid skillnad emellan dessa två.” 
 
Alla måste hjälpas åt att dra sitt strå till stacken… Inför årets budgetprocess hade sek-
torerna ålagts att presentera besparingsförslag motsvarande 6% av sin driftsbudget. 
Tjänstemännen rangordnade varje förslag efter konsekvensbeskrivning (1,2 eller 3), där 1 
var alternativ med lättare konsekvenser för verksamheten än 2 och 3 var de förslag som 
fick störst konsekvenser. Utifrån förvaltningens förslag, som presenterades i budgetbe-
redningen, hade sedan politiken att dra ifrån och lägga till. Att justera och att ifrågasätta. 
Den politiska budgetdiskussionen har jag och Annelie Hägg, förutom med varandra, fört 
med nämndspresidierna samt i partigrupperna och på alliansmötena. 
 
Det finns två saker jag är stolt över som skiljer vår budget från oppositionen. Vi har en 
anständig buffert i vår och vi har avsevärt mindre belopp i ofördelade besparingar. Me-
dan vi har en buffert på 5,6 mkr för 2018 ligger oppositionens på 800 tkr och medan vi 
har ca 12 mkr i ofördelade neddragningar 2019, har oppositionen det dubbla. 
 
Nu går vi in i ett valår och det återstår att se vad regeringen tänker i form av till exempel 
statsbidrag. Läser man SKL:s ekonomiska rapport så framgår det med all önskvärd tydlig-
het att de riktade statsbidragen stjälper mer än de hjälper och att det helt klart vore 
önskvärt att ha fler generella och värdesäkrade bidrag i stället. Annat som framgår av 
den rapporten är att de delar av befolkningen som är yngre och äldre ökar betydligt 
kraftigare än de i arbetsför ålder, vilket leder till ett gap mellan den del av välfärden som 
beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter 
och det reella behovet av välfärd. År 2021 beräknas det gapet uppgå till 59 miljarder, för 
kommunerna (och regionen) innebär det att man måste intensifiera sitt utvecklings- och 
effektiviseringsarbete.  

 

Vänligen, 
Carina Lindström 
Kommunalråd (M) 
1:e vice ordf. Kommunstyrelsen 
Eksjö kommun  
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Moderaterna presenterar sin budgetmotion 2018 

En hoppfull framtid för Sverige  

Skatten för pensionärer ska minska  

Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Ambitionerna för 

svensk välfärd måste höjas.  

Vi vill förbättra för de äldre:  

• Sänkt skatt för pensionärer.  

• Mer RUT för äldre för fler tjänster i hemmet.  

• Höj bostadstillägget för pensionärer.  

• Mer pengar i plånboken för äldre som arbetar.  

• Öka kvaliteten i äldreomsorgen.  

Tryggheten ska öka, brottsligheten ska minska  

Våldtäktsanmälningar läggs på hög, gängkriminalitet tar över 

områden och utsattheten för brott ökar.  

Vi vill göra den största satsningen på Polisen på över 

20 år:  

• Fler poliser och högre polislöner.  

• Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättsväsendet.  

• Krafttag mot kriminella gäng.  

• Skärpta straff.  

Integrationen ska öka, segregationen ska minska  

I dag tar det nio år innan ens hälften alla nyanlända har någon 

form av jobb. Sammanhållningen och jämlikheten hotas när Sve-

rige blir mer tudelat.  

Vi vill förbättra integrationen:  

• Inträdesjobb för fler i arbete.  

• Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.  

• Integrationsplikt för nyanlända vuxna.  



Resurserna till vården ska öka, vårdköerna ska minska  

Sverige har bland Europas längsta väntetider samtidigt som 

vårdköerna ökar. Vårdpersonal pressas och förlossningsvården 

har problem i delar av landet.  

Vi vill förbättra tillgängligheten i vården:  

• Kömiljard för kortare väntetider i vården.  

• Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.  

• Sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.  

• Bevarad valfrihet i välfärden.  

Öka undervisningstiden i skolan  

Närmare var femte elev blir underkänd och eleverna i Sverige går 

kortare tid i skolan än i många andra länder.  

Vi vill att 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 gymnasie-

behörighet.  

• Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som 

brister.  

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

Företagare ska uppskattas mer, beskattas mindre  

Resurser måste skapas innan de kan fördelas. Därför ska det löna 

sig att arbeta och att skapa jobb.  

Vi vill förbättra för dem som arbetar, vill arbeta och har 

arbetat:  

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

inkomster.  

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

• Regelförenklingar för företagare.  



Onsdag 22 november 2017  

kl 18:00-21:00 ca 

Värmeverket Eksjö Energi 

Moderaterna I Eksjö bjuder in till en trevlig och intres-

sant kväll på Värmeverket, Eksjö Energi. 

Verksamhetschefen Hans-Åke Svensson kommer att 
berätta om verksamheten och vi kommer också att få 
en guided tur I anläggningen. Därefter äter vi ett fan-
tastiskt fint Julbord som står uppdukat och senare 

avslutar vi med kaffe och efterrätt. 

Kvällens program: 

18:00 Samling strax utanför grindarna till   
  Värmeverket vid Eksjö Energi:s kontor.  
  Parkering vid kontoret. 
18:15 Välkomst, presentation Hans-Åke Svensson  
  och rundtur I värmeverket. 
19:30  Mat, dryck och information 
21:00  Kaffe och avslut 
 
Kostnad: 100 kr/person—betala gärna med swish 
123 634 74 96. Ange VEM och VAD ni betalar för. 
Ni kan betala kontant på plats också. 
 
Varmt Välkomna!  / Styrelsen 

Eksjömoderaterna bjuder 

in till novemberfest! 

Kvällens meny: 

 Julbord från Un-

der Eken, Eksjö 

camping. 

 Vatten o Julmust 

ingår. Öl/vin till 

självkostnadspris 
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Rolf Abelsson 

Ordförande 

Eksjöbostäder och Ekfab 

EBO 
  
Bolaget håller som bäst på att nyproducera 49 lägenheter i den andra etappen av Lun-
den, inflyttning beräknas ske i september/oktober 2018. 
I Eksjö byggs idag ett stort antal bostäder av olika slag, varför EBO kommer att ligga lite 
lågt med nya hyresrätter tills vi ser att hyresmarknaden kan absorbera bostäderna som 
byggs av andra än EBO. 
SKL har höjt ett varnande finger när det gäller den massiva nyproduktionen av bostäder 
i Sverige, man är lite rädd för att en ny bostadsbubbla skall brista. 
  
En enkät har gjort för att se behovet av trygghetsboende, och resultatet av denna enkät 
visar ett stort behov och EBO håller som bäst på att se vilka förutsättningar för en ny-
produktion som kan föreligga. 
  
EBO/Ekfab som har gemensam personal och ledning har vidtagit en omfattande omor-
ganisation för att effektivisera verksamheten. Omorganisationen innebär bl a att vi in-
förskaffat en gemensam lokal för bolagens fastighetssvärdar, städpersonal m fl 
Denna ny lokalisering innebär att ett antal lokaler frigörs, och EBO kommer där att pro-
ducera 18 mindre hyresrätter. 
  

Ekfab 
  
Bolaget har under de senaste året genomfört genomgripande ombyggnader/
renoveringar av kommunens skolor. I år genomförs ombyggnad/renovering av Präst-
ängsskolan, allt för att följa tidens krav på ändamålsenliga skollokaler. 
Trots att bolaget lagt ut 100-tals miljoner på upprustning av de kommunala lokalerna 
finns fortfarande stora behov, bl a måste hela beståndet av kök ses över och samordnas 
för en effektiv verksamhet. Kostnaderna för dessa kök uppgår till 10-tals miljoner kr. 
I en nära framtid ligger även upprustning av skolgårdar, samt upprustning av Grevhags- 
och Norrtullskolorna. 
Tyvärr tar detta tid eftersom bolagets resurser är begränsade, och kommunens budget 

hårt ansträngd. 
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SOC - Socialnämnden 

Marie-Louise Gunnarsson 

Ordförande 

Socialnämnden 

Den sociala sektorn står inför enorma utmaningar dom närmaste åren. 
Underskottet prognostiseras till ca 47 miljoner. De främsta orsakerna är 
att vi saknar personal inom biståndsenheten och hemsjukvården . För att 
klara ärenden som är lagstyrda måste bemanningen ske med hyrpersonal, 
vilket kostar oerhörda stora summor pengar.  

Vi har även fått en ny LSS bedömning vilket gör att behovet av gruppbo-
ende ökar och ett helt nytt tänkande kring detta. Personliga assistenter i 
Eksjö kommun har även en generös bedömning vad det gäller hemtjänst 
timmar vilket måst ses över. Detta kommer naturlig vis att drabba våra 
brukare.  
 
Vi Moderater måste ta en klar ställning till var vi står i dessa frågor. Detta 
är en av kommunens kärnfrågor. 

En förhoppning om ett ljusare 2018 
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Mats Danielsson 

Vice Ordförande 

SBN—Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har en idag nästan unik situation med ett ekonomiskt över-
skott på över 3 miljoner kronor. Detta har flera skäl, dels en god ekonomisk hushållning 
med tilldelade resurser, men även ökade intäkter på bygglov och andra tillstånddelar. 
Skogen har fått en ny tjänst som förvaltare och den har skötts i egen regi med framgång 
och säkert till glädje för förespråkarna. 

Underhåll av gator och vägar är det säkert många av oss som haft synpunkter på, det 
ligger under Eksjö Energi och som de flest vet hade vi en del turbulens i ledningen i vå-
ras. Det gav effekter på upphandlingen av denna tjänst, men nu är det åter full fart och 
många är de gator som fått en ny beläggning. Nämnden följer detta noga. 

I övrigt är det nya områden att bebygga som är aktuella. Nannylundsområdet ligger inte 
på SBN:s bord, men har däremot skötts av sektorn. Det nya området Portalen, vid östra 
utfarten, är nu på väg mot att förverkligas. Ett område med attraktiva lägenheter. Ängs-
violen vid Kvarnarp kommer få en hel del villatomter och en grupp hus med bostads-
rätter. Ute i Orrhaga, mot Brännemon ligger Krabban, ett nu detaljplanerat nytt område 
som kommer uppföras.   

Säkert har någon läst om Jordgubbslandet ute i Kvarnarp, innan gamla Vägverket. Om-
rådet har inte ens börjat detaljplaneras, men arkeologiska undersökningar har gjorts. 
Här handlar det enbart om en åker, inga stigar eller skogområden berörs. På andra sidan 
vägen, Sjötuna kommer lägenheter att uppföras och flera av er läsare har säkert noterat 
grävandet av ledningar ut till Eksjöhus nya fabrik. Dels fjärrvärme, men även hårdgjorda 
stora ytor kräver nya avloppsledningar. 

Siken, innan Orrhaga och mitt emot ING2, är en yta där planerade smålägenheter ska 
byggas. I trässtil och i privat regi. 

En hel del nya bostäder, upprustning av befintliga har godkänts i östra kommundelen. 
Regelbundet inkommer ansökningar om bygglov för nya hus. Mycket glädjande. 

Det finns alltså mycket spännande saker att se fram emot, förbifart Eksjö, vinkraftspar-
ker är bara några saker att lägga till listan. Vi är en kommun som växer aktivt, det är 
mycket glädjande. 



 BUN Barn– och utbildningsnämnden 

Inom Barn– och  utbildningsnämnden har det ekonomiska läget förvärrats 

gentemot budget. Beräknat kommer sektorn att gå minus med 8,2 miljoner. 

Jag har varit väldigt tydlig med att detta INTE är ok och vi har fått ett konkret 

beslut i protokollet att budgetöverskridande upp till 1,5% skriftligen  ska för-

klaras. Är överskridandet 1,5-3% ska en åtgärdsplan upprättas. Sektorsledning-

en lyssnar väldigt bra och vi i nämnden märker tydligt att detta kommuniceras 

ut i verksamheterna och till berörda rektorer osv.  Det som nu visar sig är att 

kostnaderna är spridda och i många fall är det ökade kostnader i samband 

med nyanländas situation och behov, ökade skolskjutsar,  mer personal för att 

möta fler elever, antal portioner mat osv. Till detta tillkommer ökade IKE-

kostnader, vikariekostnader inom alla verksamheter,  mer resurser till barn och 

ungdomar med speciella behov inom GrSär/GySär (Grundsärskolan/

Gymnasiesärskolan). Migrationsverket ligger dessutom efter med utbetalning-

ar och i vissa fall vet inte sektorn om dessa ”extraordinära kostnader” kommer 

att beviljas av Migrationsverket. Ingen lätt situation med andra ord. Vissa kost-

nader rår vi inte över men de vi kan påverka, där sätter vi in åtgärder. 

Det finns trots allt väldigt mycket positivt inom sektorn. Arbetet med ombygg-

nationen av Prästängsskolan går framåt. Förskolan Galaxen öppnar en ny av-

delning efter årsskiftet och som ska heta Jupiter. På Linnéuniversitetet i Växjö 

har Eksjö kommun lyckats ”muta” in hälften av alla utbildningsplatser för vår 

personal som vill utbilda sig till förskolelärare!  Förskolan i Kvarnarp vid Maria-

kapellet är i byggstart och det blir ett välkommet tillskott då barnomsorgskön 

växer! 

Annelie Sjöberg 

Vice ordförande BUN 
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Något från Tillväxt och utvecklingsnämnden TUN 
 
Kommunens budget för 2018 är nu beslutad av Kommunfullmäktige. Det som gör att jag tar upp 
saken är att socialdemokraterna yrkade på att nämnden skulle avskaffas från kommande årsskifte. 
Voteringen visade dock på en betryggande majoritet för att behålla TUN. Motiven för opposition-
ens förslag  bottnade i en stor okunnighet om hur verksamheten fungerar. 
Nåväl mycket av höstens frågor har varit länkade till kommunens dåliga ekonomi. För exakt ett år 
sedan såg vi knappast några orosmoln på den ekonomiska himmelen. Hela hösten har gått åt dis-
kutera besparingar och konsekvenser av det ekonomiska läget även inom TUN:s ansvarsområde. 
 
Kulturavdelningen har varit aktiv o genomförde i augusti den tredje kammarmusikfestivalen. Den 
bjöd på många högklassiga föreställningar men ekonomiskt kommer det tyvärr att bli svårt fort-
sätta med tanke på att det regionala stödet bara var treårigt. 
 
Den föreningsägda idrottshallen i Hjältevad var ett tag rivningshotad efter en allvarlig vatten-
skada. Genom en fin lokal mobilisering tillsammans med ortens företag och Eksjö kommun har nu 
hallen restaurerats och tagits i bruk igen. 
 
Nu stundar vår klassiska julmarknad i december. Tidigare har Eksjö Museum haft huvudansvaret. 
Det har fungerat bra men arbetsbördan blev till slut alltför stor för personalen. I år är en julmark-
nadskomitté etablerad där man fördelat ansvaret inom vår sektor på ett rimligare sätt. 
 
Vår ishall är inte i bästa skick. Den undersöktes av expertis i våras. Bortsett från maskineriet och 
isunderlaget är hallen i övrigt bra. Just nu undersöker vi om det går att i samband med kom-
pressorbyte exportera värme till exvis simhallen som ligger intill. Då kanske det skulle kunna gå att 
få ekonomi i att iordningställa hallen. 
 
Avslutningsvis vill jag ge en eloge till det otroliga frivilligarbetet som är basen för alla fantastiska 
evenemang i vår kommun. Ständigt får jag öra vilket go det är i Eksjö. Det kommer inte av sig 
själv, det finns alltid beundransvärda eldsjälar bakom allt. 
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Tänd ett ljus och låt det brinna, 

Låt aldrig hoppet försvinna, 

Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 

Tänd ett ljus för allt du tror på, 

för den här planeten du bor på, 

Så tänd ett ljus, för jordens barn.. 

~Triad~ 

 


