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Ordförande Annelie Sjöberg har ordet 
 

Hej alla Moderata vänner! 

 

Jag vill först och främst tacka för ert förtroende att välja 
mig som den Moderata Eksjöföreningens Ordförande.   
Ett stort tack till alla er medlemmar som stöttar förening-
en. Alla bidrar ni på något sätt och är viktiga för vårt parti. 
Jag vill också tacka avgående ordförande Ulf Björlingson 
för ett bra arbete och jag är mycket nöjd med att han 
fortfarande är med i styrelsen som vice ordförande. Jag 
vill också hälsa våra två nya ledamöter i styrelsen väl-
komna. Björn Nord och Karin Elardt! Till sist vill jag tacka 
övriga styrelsemedlemmar för att ni sitter kvar på era  
poster! 

Eksjöföreningen har sedan årsskiftet haft aktiviteter på Torget tillsammans med 
Alliansen. Vi har i princip varit där varje lördag och många moderater har ställt 
upp för att prata med allmänheten. Alltid lika kul och intressant att prata med 
våra kommuninnevånare! 

Moderaterna har gått igenom en tuff tid i opinionen under våren. Lokalt tror 
jag att vi fortfarande har ett bättre förtroende än riksgenomsnittet men vi har 
en hel del att svara upp mot. Vi ska förtjäna högre förtroende på valdagen. Vi 
har ett ansvar att få Sverige i rätt riktning igen. Vi har också ett ansvar gentemot 
våra kommuninnevånare att se till så vi med Alliansen får fortsatt förtroende till 
att styra Eksjö kommun. Valåret 2018 kommer att bli ett av våra viktigaste valår 
någonsin.  

Inför valet 2018 kommer vi att behöva så många som möjligt som vill vara med 
på vår Moderata vallista och dessutom vill vi ha nya medlemmar som stödjer 
oss. Eksjöföreningen är en av de större föreningarna i länet, större eller lika 
stora som Nässjö, Vetlanda, Huskvarna och Tranås! Det är bra! 

Vill ni själva ställa upp eller känner ni någon som verkligen 
vill och känner engagemang för Moderata värderingar så 
kontakta mig! 
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Den 20 juni är det sista Kommunfullmäktige och efter detta tar politiken lite 
paus. I september lär det vara i full fart igen! 

Som avslutning vill jag önska Er allihop en GLAD & SKÖN sommar, ta vara på 
varandra och passa på och NJUT!  

Annelie Sjöberg 

Eksjöföreningens Ordförande 
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Ps. Sådana här muggar dricker jag 

alltid mitt kaffe i på jobbet!! Bra 

budskap att sprida tycker jag! :-) 
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I år har vi en Moderat som varit par-
tiet troget i många år och som nu 
bestämt sig för att sluta sina upp-
drag. Däremot hoppas vi att hon inte 
lämnar Moderaterna! Hennes namn 
är Kerstin Robertsson! Hon har varit 
aktiv inom Moderaterna sedan 
1962! Fantastiskt! 

Kerstin fick ta emot blommor från 
partiet och de överlämnades av An-
ders Gustavsson. 

Årsmötet—Eksjö Moderata förening 
Den 28 februari 2017 hade Eksjö Moderata föreningen sitt årsmöte. Sedan 
flera år tillbaka brukar vi vara  i Kyrkbacksgårdens lokaler och så var vi även i år. 
Föreningen bjöd på Cesarsallad med pasta och kyckling och till efterrätt serve-
rades semla och kaffe. 

Eksjöhus VD, Mikael Olsson höll ett föredrag om Eksjöhus historia men fram-
förallt om framtiden med den nya produktionslinjen och den nya fabriken ute 
vid Nifsarp. 2017-12-12 ska första modulhuset levereras om allt går enligt pla-
nerna, berättade Mikael Olsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötesförhandlingarna  genomfördes skickligt av Anders Gustavsson, som 
var ordf. på Årsmötet, och avslutades enligt regelboken. 

Styrelsen s nya ordförande tackade årsmötesdeltagarna och förklarade årsmö-
tet avslutat. 



Vice Ordförande Ulf Björlingson har ordet 

 

Aktivitet på Torget i Eksjö 

Under hösten 2016 kunde vi se hur våra politiska motståndare satte upp sina symboler på 
torget företrädesvis på lördagar. Vi kunde ju inte låta dom stå själva och propagera för sina 
uppfattningar så vilket var naturligare än att sitta ned med våra Allianskollegor i Eksjö och 
fundera på vad vi skulle göra. Vi kom fram till att under ett gemensamt Alliansarrangemang 
ställa upp med politiker ur samtliga Allianspartier under varje lördag kl 11-13 på torget. Vi 
startade detta direkt efter årsskiftet och vi beslöt också att vi skulle ha ett tema varje må-
nad.  

Detta resulterade i att Barn och Ungdom, Tillväxt och Utvecklingsnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden inklusive våra bostadsbolag, Socialnämnden och Integration fick en månad 
var. Detta informerades om via annons i Eksjötidningen varje månad under hösten, vintern 
och våren. På detta sätt kunde vi komma i kontakt med våra väljare på ett naturligt sätt och 
inte bara visa oss bland allmänheten under valtider. 

Hur gick det då och vilken respons fick vi. Antalet samtal var inte enormt men vi visade oss 
tydligt med våra Alliansflaggor och även då och då med våra Partiflaggor. 

Det var en hel del folk kring våra flaggor och folk tittade nyfiket på oss. Man kan väl säga 
att vi hade mer folk vid våra flaggor än vad våra politiska motståndare hade vid sina. 

Frågorna rörde sig inom alla områden från skola till socialen men också om vindkraft, 
landsbygden, vatten och mycket annat intressant. Saker såsom terror och liknande var inte 
aktuell vid senaste torgaktiviteten så några sådana samtal hade vi inte. 

Inom moderaterna var deltagandet från politikerna ganska bra. Många ställde upp många 
gånger och drog ett stort lass. Andra kom då deras specialområde behandlades och kom 
med värdefulla synpunkter. Dom flesta aktiva politikerna försökte ställa upp men att under 
drygt ett halvår ställa upp på lördagar känns naturligtvis samtidigt som det är en liten öv-
ning inför den stundande valkampanjen om drygt ett år. 

När detta skrivs har vi kommit in mot slutet av maj och nu hoppas vi på ännu bättre aktivi-
teter och att du som Moderatmedlem kikar förbi och kom med en och annan fråga som du 
är nyfiken på. 

 

Ulf Björlingson 

Vice Ordförande 
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Kommunalrådet Carina Lindström har ordet 

När det här skrivs har sköna maj precis avnjutits och sommaren är i antågande. 
Vad har då hänt sedan det förra numret av M-nytt? Nästan ett år har förflutit 
och mina första tio månader som kommunalråd har varit minst sagt omtum-
lande men också lärorika och väldigt, väldigt utvecklande! 
 
Vi har hunnit bli 17200 invånare i kommunen och hela ökningen står våra nya 
svenskar för. Det är oerhört viktigt att vi lyckas ta tillvara den resurs som nu 
finns här, inte minst med tanke på att rekrytering är en av knäckfrågorna för 
oss. Samtidigt innebär befolkningsökningen givetvis även utmaningar bl.a. vad 
gäller trycket på våra verksamheter, boende etc. Min övertygelse är att de 
kommuner som lyckas med integrationen är framtidens vinnare och att de som 
misslyckas kommer att få det tufft. 
 
Apropå rekrytering... 
Stefan Elm har nu valt att kliva av från kommundirektörsposten och jag fick för-
månen att få delta i rekryteringen av en ny kommundirektör som tillträdde 
första maj. Då valet föll på Tord du Rietz som var sektorschef för BUS, behövde 
vi även rekrytera en efterträdare till honom. Valet föll på Bengt-Olov Söder-
gren, allmänt kallad B-O, tidigare grundskolechef i Nässjö. Eksjö Energi har till-
satt en ny VD efter Mårten Hermansson och vi ser fram emot att få välkomna 
John Petterson till kommunkoncernen! Han har ett förflutet som teknisk chef i 
Nässjö kommun men är bosatt i Eksjö. 
 
Inte bara en gammal trästad... 
Jag nämnde rekrytering. Eksjö kommun är inne i en tillväxtfas och tillgången till 
bostäder är en annan av de avgörande faktorerna för hur väl vi lyckas. Jag har 
initierat och genomfört två studiebesök till Växjö utifrån att de är oerhört fram-
gångsrika när det gäller att bygga nytt på höjden. I trä. Vi ska inte bara bygga, vi 
ska göra det hållbart också, sett ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 
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Studiebesök 
Samtliga moderata riksdagsledamöter från länet har besökt oss, liksom våra två 
regionråd, Malin Wengholm och Malin Olsson. Malin Wengholm besökte garni-
sonen och sjukhuset samt åt lunch på Vaxblekaren med intresserade medlem-
mar. Malin Olsson fick träffa företagare i Mariannelund, Hjältevad och Eksjö. 
Mats Gren och jag träffade Maria Lund, VD EBO/EKFAB samt Thorbjörn Ham-
merth, VD Vätterhem. När Helena Bouveng var hos oss ville hon se exempel 
som anknöt till integration och vi var bl.a. ute och träffade lärare och studenter 
på utbildningen med inriktning mot industriellt trähusbyggande i Nifsarp. Soti-
ris Delis tog med sig förra försvarsministern, Karin Enström, hit för samtal på 
garnisonen och dessförinnan ett frukostmöte med medlemmar på Lennarts 
bakficka. Det blev två väldigt intressanta möten som präglades av Karins djupa 
kunskap inom området. 
 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt nu och ser till att synas på stan, att stötta 
varandra och inte minst, att värva nya medlemmar och ta väl hand om de som 
kommit till oss under året! 
 
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar! 
 
 
Vänligen, 
Carina Lindström 
Kommunalråd (M) 
1:e vice ordf. Kommunstyrelsen 
Eksjö kommun  
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Två Moderater från Eksjö var på plats på Sverigedagen i Karlstad.  Carina Lindström och 

Annelie Sjöberg representerade Eksjö. Totalt var det drygt 1800 Moderater från hela Sve-

rige på plats. Under dagarna genomfördes flera ”workshop-pass”  och olika seminarier. 

Workshop-passen gick ut på rundabordssamtal där deltagare satt vid varje bord och disku-

terade idéer som antecknades och som sedan behandlas av utsedda arbetsgrupper. Ett 

riktigt bra koncept och upplägg.  

Det är ett fantastiskt tillfälle att få närvara på ett Sverigemöte. Det ger en kick och man 

träffar många människor och skapar kontakter som kan vara bra att ha i framtiden. Man 

får se och höra hur andra har det i sina kommuner och det är nyttigt och lärorikt. 

Anna Kinberg Batra gjorde ett bra tal och det innehöll många bra budskap. Hon poängte-

rade att  Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men vi måste samtidigt våga se 

det som inte fungerar. Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. 

Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Mer än var fjärde elev blir 

underkänd i skolan. Sjuka tvingas vänta i växande vårdköer. 

Sveriges problem måste lösas. Det är så vi skapar framtidstro och ett Sverige som kan mer. 

      

Det är dags att jobba 

för en ny regering! 

 

Sverigedagen 2017—Karlstad 
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Kommun– och blåljusdagen 

Lördagen den 13 maj var det kommundagen och blåljusdagen. Alla partier var 

också närvarande. Vi Moderater var faktiskt först på plats i vårt politiska tält och 

tog givetvis första och bästa platsen!! Vi bjöd också på både kaffe och jättegod 

”moderattårta”. Björn Nord kom med sin otroligt fina ”Moderattraktor” och som 

var otroligt populär hos både barn och vuxna. 

Vi delade ut många broschyrer och vi hade också många positiva samtal med 

våra kommuninvånare. Vädret visade sig från sin bästa sida och solen strålade. 

Vi Moderater hade en bra dag och vi tog för oss och stack ut på ett bra sätt. Alla 

parter tjänade på att vi hade kaffe och bjöd på tårta eftersom folk stannade och 

faktiskt pratade med oss politiker.  
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Den 30 augusti 2017 arrangerar vi Eksjömoderater en Temakväll om ”Företag 
och näringsliv”. Kvällen till ära kommer Elisabeth Svantesson som är Riksdagsle-
damot och 2:e vice ordförande i partistyrelsen. 

Det kommer att bli en intressant och mycket trevlig kväll så boka in detta i era 
kalandrar redan nu! Tid, plats och övrig information kommer lite längre fram. 
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Temakväll i Eksjö med  

Moderaterna på Höglandet 

”Våra företag och jobben måste få förut-

sättningar för att kunna utvecklas. Vi ska 

ha tillväxt i hela landet. Vi vill att arbets-

linjen ska utvecklas och ställa regeringen 

till svars om varför de försvårar för jobb 

och företag. I dag straffas jobb och jobb-

skapande ut genom skattehöjningar på 40 

miljarder kronor. Det har till och med gått 

så långt att finansminister Magdalena An-

dersson ser fördelar med att företag läm-

nar landet.. 

Moderaternas svar är tydligt: Arbetslinjen 

ska utvecklas, inte avvecklas!” 
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Den sociala sektorn står inför stora utmaningar dom närmaste åren men 
det finns även förhoppningsvis lite solglimtar. Budgeten i sociala sektorn 
ser i dagsläget ut  att gå ca 28 miljoner back. Skälen till detta är kraftigt 
ökade hemtjänsttimmar, nya bedömningar inom assistansverksamheten 
från försäkringskassan och snabbare hemtagning från sjukhuset. Dessa för-
ändringar  leder till ökade kostnader för sociala sektorn som varit svåra att 
förutse . 

Ljusglimtarna är att vi planerar för ett trygghetsboende där vi ser stora be-
hov då väntetiderna i dagsläget är långa och ev frigöra så vi får några le-
diga hus  för barnfamiljer. Vi planerar också ett gruppboende där vi i dag 
har ett stort behov. 

Hab ersättningen ska återinföras och kommer även att omfatta alla med 
daglig sysselsättning vilket är en utökning med ca 50 personer.  

SOC - Socialnämnden 

Marie-Louise Gunnarsson 

Ordförande 

Socialnämnden 



BUN Barn– och utbildningsnämnden 

Det har hänt mycket inom Barn– och utbildningsnämnden och i sektorn un-

der det senaste halvåret. Tord Du Reitz har slutat som sektorschef och vi har 

rekryterat en ny, Bengt-Olov Södergren. Jag tror och känner att den rekryte-

ringen blir väldigt bra för hela sektorn. 

Ekonomi och budget 

Inom BU-sektorn är det ett hårt tryck på alla våra förskolor och skolor. Vi 

uppfyller full behovstäckning inom förskolan i stort men vi har haft en del 

bekymmer i östra kommundelen. Vad gäller budget så är vi i balans. Tyvärr 

släpar en hel del pengar från Migrationsverket och då får vi missvisande siff-

ror. Detta är vi dock väl medvetna om. Uppföljningar av avvikelser har jag 

tryck hårt på under det senaste åren och verksamheterna med ansvariga 

rektorer har hörsammat och kommit i mer balans. Därmed inte sagt att vi 

ska spara  på våra barn och unga hur mycket som helst men vi måste se över 

vart pengarna går och se till att passa in i vår ”kostym”. Något som sektorn 

är otroligt duktiga med är att söka stadsbidrag. BUS totala budget utgörs till 

ca 30% av stadsbidrag.  

Prästängsskolan 

Prästängsskolan genomgår nu en stor förändring i 

samband med ombyggnad och renovering. Eleverna 

har fått ”paviljonger” att vara i under tiden renove-

ringen pågår. Alla eleverna ryms inte i dessa pavil-

jonger utan de är ett komplement till de klassrum 

som renoveras. De tar halva skolan i etapp 1 och se-

dan flyttar man in i den nyrenoverade halva skolan och avslutar med andra 

halvan i etapp 2. Ett gediget pussel att lösa men verksamheten måste fortgå 

i alla fall. 

Barn– och Ungdomspolitiskt program 

Under hösten och våren har vi i presidiet jobbat stenhårt med vårt Barn– 

och Ungdomspolitiska program.  
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 Sektorn och många berörda partar har också varit inblandade.  Jag vill att det 

här ska vara ett levande dokument, sektorn med personal måste ha förståelse 

och vara delaktiga för att programmet ska ge effekt och användas. 

Förskolor 

Förskolan Galaxen har blivit ett stort lyft för vår 

kommun. Föräldrar och personal och inte minst 

barnen är alla mycket nöjda och stortrivs.  Ett 

glädjande besked är att kyrkan öppnar en pri-

vat förskola i Mariakapellets lokaler. Dessa har 

också byggts ut för att passa ändamålet.   

Förskolelärare och lärare 

Eksjö kommun har haft och har en tuff tid i att rekry-

tera förskolelärare och behöriga lärare. Detta är 

inget unikt för vår kommun utan det är ett nationellt 

bekymmer.  Men, bekymmer är till för att lösas och 

saker som utbildningar, boendeformer, attraktivitet 

som kommun osv är en stor del för att locka dessa yrkesgrupper till att arbeta 

här i  kommunen. Detta tar vi på stort allvar, både inom sektorn och i vår 

nämnd. Det pågår ett febrilt arbete just nu med dessa frågor. 

 

Annelie Sjöberg 

Vice ordförande BUN 
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Kalendarium 
Gruppmöten 

Ordförande agerar mötesledare och  ansvarar för att fikat beställs, om mötet är för-

lagt till kommunhuset. Sekreteraren stämmer av med ordföranden om att fika är be-

ställt! Gruppmötena hålls i konferensrummet ”Garvaren” i kommunhuset. Tagg och 

kod krävs för att komma in. Det finns alltid någon som släpper in till kl 18:00. Vid sen 

ankomst ring Björn Alms mobil 070-662 84 41. 

Alliansmöte-KS-KF 
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Datum Ordförande Sekretrare Tid Plats 

2017-08-31 Björn Alm Tomas Erazim 18:00 Garvaren 

2017-09-28 Ulf Björlingson Ronnie Gustavsson 18:00 Garvaren 

2017-10-25 Anders Gustavsson M-L Gunnarsson 18:00 Garvaren 

2017-11-30 Annelie Sjöberg Rolf Abelsson 18:00 Garvaren 

     

Alliansmöte Ansvarig Kommunstyrelsen kommunfullmäktige 

2017-09-04 (M) 2017-09-05 2017-09-21 

2017-10-02 (C) 2017-10-03 2017-10-19 

2017-10-30 (L) 2017-10-31 2017-11-16 

2017-12-04 (KD) 2017-12-05 2017-12-19  



www.eksjomoderaterna.se 

Till sist vill vi i styrelsen passa på och önska Er 

alla en Glad och Härlig sommar!! 


