
Kallelse till årsmöte och nominerings-
stämma tisdagen den 25 februari för 
Moderaterna i Eksjöföreningen  
 
Årsmötestalare i år är Riksdagsledamot Helena Bouveng , som 
kommer att berätta om riksdagsarbetet, förberedelser inför valet 
och vad som är aktuellt just nu. 
På nomineringsstämman fattas beslut om den moderata valsedeln 
till kommunfullmäktige i Eksjö. 
Föreningen bjuder på dryck och smörgåstårta samt kaffe och kaka.  
 
Tid: Tisdagen den 25 februari, kl. 18:00  
Plats: Kyrkbacksgården, Eksjö  
 
Hålltider för kvällen: 
18:00 samling 
18:10 Nomineringsstämma 
19:00 Helena Bouveng talar  
19:30 Årsmötesförhandlingarna börjar  
 
Anmälan sker till Tomas Erazim senast torsdagen den 20 
februari på telefon 072-235 35 70 eller via mail:  
tomas.erazim@eksjo.se 
 
De som önskar årsmöteshandlingarna i förväg, kontaktar Tomas Erazim. 
Nomineringskommitténs förslag till valsedel, skickas ut till medlemmarna 
innan stämman och publiceras på vår hemsida: 

www.eksjomoderaterna.se 
 

OBS! Anmälning är ett måste, inget drop-in! 
Varmt välkomna! 
Styrelsen Eksjöföreningen 
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God fortsättning på det nya året! 
 
Det så kallade ”Supervalåret” har inletts och som många av er redan har noterat, 
har media börjat uppmärksamma detta på olika sätt. Först har vi valet till EU-
parlamentet den 25 maj, då Sverige skall välja 20 EU-parlamentariker. I dag har vi 
fyra moderata EU-parlamentariker, som leds av Gunnar Hökmark. Vi kan klart bli 
fler, om vi mobiliserar oss själva och andra borgerligt lagda sympatisörer. Under 
våren kommer ni medlemmar att få möjlighet att ta del av vad vi står för och vad 
Moderaternas EU-politik går ut på. Redan nu kan man läsa partiets EU-plattform, 
som finns på moderpartiets hemsida (http://www.moderat.se/politiska-program-
och-plattformar). 
 
Lika viktigt, om än inte viktigare, är valet på hemmaplan, som går av stapeln lörda-
gen den 14 september. Vi måste alla vara med att kämpa för att den moderatledda 
regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen, får förnyat förtroende.  
 
Ordning och reda i ekonomin under den värsta lågkonjunkturen sedan Depressionen 
på 30-talet, har gjort att Sverige står mycket bättre rustat än andra europeiska län-
der. Vi har Europas lägsta långtidsarbetslöshet. Regeringen har inte behövt sänka 
löner och inte göra stora nedskärningar under de gångna sju åren. I stället har Rein-
feldt, Borg och övriga Allianspartier lyckats satsa i stället och dessutom sänka 
skatten för alla de som arbetar!!! Detta måste vi påminna oss själva och andra om . 
 
Vår regering har gjort ett fantastiskt jobb och förtjänar ett nytt förtroende. Med 
detta sagt så finns det också många samhällsproblem kvar att lösa. Ett av dessa är 
hur vi skall kunna vara ett öppet samhälle och ta emot flyktingar och arbetskraftsin-
vandrare på ett värdigt sätt och möjliggöra en mycket bättre integration. Det är en 
viktig fråga, som vi måste våga diskutera öppet och rakt och inte 
huka. 
 
Glöm inte att vi behöver din hjälp under året! Om det så är en 
timme av din tid, eller ett samtal med en arbetskamrat eller 
granne, är det guld värt!  
 
Tomas Erazim 
Kommunalråd 

Kommunalrådet har ordet 

http://www.moderat.se/politiska-program-och-plattformar
http://www.moderat.se/politiska-program-och-plattformar


Försvarsministern Karin Enström (M) var på besök i Eksjö den 1 oktober 2013. Mi-

nistern besökte ING2 och SWEDEC. I samband med lunchen fick representanter från 

Alliansen tillfälle att samtala med Ministern. Lunchen intogs på Mäss Trianon, Eksjö.  

Lunchen ordnades av den moderata Eksjöföreningen och var uppskattad då de lo-

kala politikerna fick möjligheten att både lyssna till Försvarsministerns tankar kring 

den förändrade försvarsorganisationen och de satsningar på försvaret som regering-

en Reinfeldt gör i budgeten för de kommande åren. De handlar om ökade försvars-

ramar på sammanlagt 1,4 miljarder kronor. Lokalpolitikerna lyfte bland annat ämnen 

som hotbilden mot Sverige, veteranpolitiken och möjligheterna till samarbete mel-

lan garnisonskommunerna och staten vad gäller byggande av bostäder för soldater.  

Ministerbesök i Eksjö 



Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson be-

sökte Eksjö den 3 oktober.   

Ministerbesök nr 2 i Eksjö 

Socialförsäkringsministern besökte IT-Spåret 

på Campus Itolv . Han besökte också perso-

nalavdelningen på Eksjö Kommun och lyss-

nade på hur de jobbade med kommunens 

sjukskrivningar.  Tomas Erazim represente-

rade Moderaterna i Eksjö. 



Sbu—Samhällsbyggnadsutskottet 

Ytterligare ett intressant år i Samhällsbyggnadsutskottet kan läggas till handlingar-
na.  

Det började med turbulensen kring Nannylundshallen. Efter många turer med olika 
intressenter har vi nu nått en överenskommelse med Landstinget om att vi kan 
nyttja hallen så länge varmvattenbassängen fungerar. I första hand under tre år.  

Det har funnits många frågetecken kring den militärhistoriska delen på Eksjö mu-
seum. Genom en överenskommelse mellan kommunen, Eksjö kommunfastigheter 
och de militära intresseföreningarna har vi kunnat behålla utställningen även fort-
sättningsvis. 

Efter nästan två års arbete antog kommunfullmäktige den nya översiktsplanen. 
Enligt kommunallagen skall den ses över varje mandatperiod. Denna gång är det 
en helt omarbetad version, där den politiska styrgruppen dokumenterat lokala 
frågor med invånarna i de olika tätorterna i minst två omgångar. Vi kan bara kon-
statera att mycket har hänt sedan den förra utgåvan kom till i början av 2000-talet.  

I skrivande stund har snön åter lagt sig om än i måttlig mängd. Under förra säsong-
ens snörika vinter överskreds budgeten med ca 1.5 mkr. Det var inte själva snöröj-
ningen som var dyr utan halkbekämpningen under den sena våren. 

En annan fråga som det varit segslitna diskussioner kring är Skedhults friluftsom-
råde. Oppositionen förordar bildandet av ett naturreservat med  de framtida lås-
ningar och restriktioner det innebär. Vi i majoriteten vill behålla handlingsfriheten 
och ha ett skogbruk med särskilda restriktioner och naturhänsyn. De allra mest 
värdefulla områdena är redan skyddade på annat sätt. 

Från Svenska Jägarförbundet kom en idé om att etablera samverkan mellan de 
många föreningar som är aktiva i området och också göra naturen mer tillgänglig 
för alla. Denna idé har lett till ett EU -projekt där kommunen är pro-
jektansvarig och föreningarna deltar. Med de ursprungliga tankarna 
på en resevatsbildning hade det sannolikt blivit omständligare att 
genomföra projektet. Frågan kommer att avgöras av fullmäktige i 
januari 2014 

Björn Alm 
Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. 

Rapporter från utskotten och  

beredningar 



SoC—Social Utskottet 

I sociala sektorn fokuseras just nu på ekonomi och åter ekonomi. Givetvis tas de 
fortlöpande besluten, men vi måste hitta besparingar på hela 10,8 miljoner! Det 
faktiska underskottet för 2013 såg innan årsskiftet ut att bli 16,8 miljoner, men ett 
välkommet tillskott på 6 miljoner i justerad budget hjälper till. Men vad beror detta 
på? 

Mycket av kostnaderna är omöjliga att förutse, där vi styrs medborgarnas behov, av 
lagar och regelverk.  

Äldreomsorgens boenden redovisar en avvikelse på 0,6 mkr. Några enheter får gläd-
jande nog ett överskott (Almgården och Mogården) och vid mätningar visar det sig 
att 98% av gästerna är nöjda med bemötandet och 88% har kommit till det boende 
de önskat. I dagsläget finns en kö som riskerar att generera vitesförlägganden om vi 
inte kan erbjuda platser inom tre månader. Till stor del beror detta på att ”friskare” 
äldre idag också måste få plats och därmed får vi fler gäster som bor längre tid. För 
att klara detta kommer fler boenden erbjudas på Marieberg.  
 
Hemtjänstens har ett underskott på 3,8 mnkr. Vilket till stor del beror på ett över-
skridande med 6 600 verkställda timmar. Åtgärder blir minskat antal timmar, ta bort 
kringtid och prioritera hel, ren och mätt.  

Hemsjukvårdens underskott blir ca 1 miljon, vilket kan härledas till dyr bemannings-
personal, IT-kostnader och uppstartskostnader i KomHem (kommunens ansvar för 
all hemsjukvård). Två tjänster (1,7) sparas in. 

Stöd och service till funktionshindrade får ett underskott på 1 miljon. Här finns oför-
utsägbara händelser som ofta leder till kostnadsökningar. Extra personalresurser 
mm har ingen täckning i budget och reserv saknas.  

Socialt stöd får ca 11 mnkr i underskott, en svår uppgift där allt inte kan sparas. Här 
finns många faktorer, glädjande nog verkar försörjningsstödet inte öka som vi trott. 
Åtgärder blir ändrad inriktning på HVB-hem, uppsägning av vissa lokaler, besparingar 
på boendeenheter och behandling/boendestöd, justering av socialt stöd till ungdo-
mar, minskat ekonomiskt bistånd etc. Därtill kommer lite intäkter för ökade avgifter i 
äldreomsorgen och bemanningspersonal som upphör. Detta bör vara åtgärder för 
att komma tillrätta med delar av underskottet. 

 

Mats Danielsson 
ersättare i Socialutskottet 



Välfärdsberedningen 

Inom välfärdsberedningen har vi lagt  år 2013 till handlingarna. En ut-

värdering  av året har påvisat att det reviderade äldrepolitiska pro-

grammet har slagit väl ut. Inom hemtjänsten och äldreboenden har 

mål tagits ut efter programmet och inarbetats väl i verksamheterna.  

Inför detta år kommer beredningen att arbeta  med att se över barn-

och ungdomspolitiska programmet samt att  ta fram 

ett program som omfattar trygghet och säkerhet, och 

där både brottsförebyggande arbete och förebyggande 

arbete mot alkohol– och droger ingår. 

Annelie Sjöberg 

Vice ordförande i välfärdsberedningen 

Håll dig uppdaterad genom att ha 

koll på hemsidan! 

www.eksjomoderaterna.se 



Arbetsstämma  i Norrköping 17-20 okt 

Nio delegater samt de tre riksdagsmännen från Jönköpings län åkte till den mo-

derata Arbetsstämman i Norrköping 17-20 oktober. Bland annat skulle ett nytt 

Handlingsprogram för partiet tas och en Europaplattform inför valet till Europa-

parlamentet. Tuffa dagar med utskottsarbete och följt av bra och givande dis-

kussioner i plenum, har lett Nya Moderaterna ytterligare steg framåt. Eksjömo-

deraterna representerades av kommunalrådet Tomas Erazim, som diskuterade 

Moderaternas EU-politik och utrikespolitik. Uppe i talarstolen pläderade han un-

der fredagskvällen för vikten av att Sverige får andra EU-länder att ha ordning och 

reda i finanserna, att undvika budgetunderskott och att följa de uppsatta regler 

som finns . 

Första raden från vänster: Statsminister Fredrik Reinfeldt, Gottlieb Granberg, 

Värnamo, Tomas Erazim, Eksjö, Malin Wengholm, Jönköping, Cecilia Knypegård, 

Jönköping. Andra raden: Thomas Bäuml, Jönköping, Ing-Marie Paulsson-Hansen, 

Gislaved, Mats Green, Jönköping och Håkan Jansson, Mullsjö  



Valfokus 2014 

I skrivande stund händer det mycket som har med valen 2014 att göra.  

Vi är tre personer som har axlat rollen som valledare år 2014.  Annelie Sjöberg, 

Tomas Erazim och Carina Lindström. Vi har även tagit hjälp av vår förre val-

ledare, Björn Alm.  

 

Annelie och Tomas har förberett partiets provval och resultatet kommer nomi-

neringskommittén att arbeta med framöver. Vi hoppas att ni alla har röstat i 

provvalet. Det ska bli spännande att se hur vår laguppställning kommer att se ut 

efter nomineringsstämman.  

 

Valplanen börjar ta form och vi kommer att behöva Din hjälp med att föra ut 

vårt budskap!  Du behövs! Du som medlem är viktig för oss. Oavsett om du har 

valt att vara politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap bara väljer att 

stödja vår politik. Du är en viktig del i vår väg mot valseger 2014. 

Prata vardagsfrågor med dina vänner, på jobbet och med dina grannar. Det 

mesta är politik. Låt dem veta vad du tycker är viktigt i samhället. 

Kom ihåg!  Val vinns lokalt! 

Valledarna 



Kalendarium 

 Datum Ansvarig Sekreterare Tid Plats 

2014-01-07 Anders Gustafsson M-L Gunnarsson 18:00 Garvaren 

2014-01-29 Lennart Andersson Björn Alm 18:00 Garvaren 

2014-02-26 Kerstin Robertsson Tomas Erazim 18:00 Garvaren 

2014-03-26 Göran Persson Marianne Ihse 18:00 Garvaren 

2014-04-29 Jan Lindholm Carina Lindström 18:00 Garvaren 

2014-05-28 Mats Danielsson Rolf Abelsson 18:00 Garvaren 

Alliansmöte  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

2014-01-07  2014-01-08 2014-01-30 

2014-02-03  2014-02-04 2014-02-27 

2014-03-03  2014-03-04 2014-03-27 

2014-03-31  2014-04-01 2014-04-24 

2014-05-05  2014-05-06 2014-05-27 

2014-06-02  2014-06-03 2014-06-17 

Gruppmöten 

Allians-KS-KF  

www.eksjomoderaterna.se 

2014-07-31 C-G Stelpe Ronnie Gustafsson 18:00 Garvaren 

2014-08-04  2014-08-05 2014-08-28 


