ModeratNytt
2021
Förra året när M-Nytt kom ut så var
det med en stor osäkerhet om vart
pandemin skulle ta vägen. Det blev
tvärstopp på många områden, inga
möten, de som arbetade gjorde det i
många fall hemifrån, man träffades
enbart med närmsta familjen.
Nu har det förhoppningsvis vänt, en
väldigt stor andel av befolkningen har
vaccinerats och vår vardag börjar likna
den som var innan pandemin.
Därför är det med stor glädje som vi i
styrelsen vill bjuda in er medlemmar
till en Julfest med god mat och trevligt
umgänge! Se sid 3.
Läs vidare i M-Nytt om vad som är på
gång ute i verksamheterna och i våra
bolag.
Vi vill också med detta nummer passa
på att önska alla våra medlemmar en

GOD JUL och Ett Gott Nytt År!

Styrelsen

Innehåll
Framsida
Innehållsförteckning
Inbjudan Julfest
Ordförande Eksjö Moderata förening
Kommunalrådet har ordet
Kampanjkort
Gruppledaren Eksjö Moderata förening
Kommunfullmäktiges Ordförande
Moderata Seniorer
Tillväxt– och utvecklingsnämnd/beredning
Samhällsbyggnadsnämnd/beredning
Socialnämnd/beredning
Brevlådekampanj
Eksjö Bostäder AB
Eksjö Energi AB
Itolv AB
Revisionen
Gruppmöten
Sista sidan

2

sid 2
sid 3
sid 4
sid 5
sid 6
sid 7-8
sid 9
sid 10
sid 11
sid 12
sid 13
sid 14
sid 15
sid 16
sid 17
sid 18
sid 19
sid 20

INBJUDAN TILL JULFEST
3 december kl 18:00
Vaxblekaren Eksjö
Styrelsen bjuder in till Julfest på Vaxblekaren i gamla Stan Eksjö. Alla medlemmar
med respektive är varmt välkomna.
Det blir en tre-rätters middag med ”Juliga smaker”
Bordsvatten och kaffe ingår. Starkare dryck betalar var och en under kvällen.
Föreningen subventionerar en del av kostnaden och var och en betalar 150kr.

Meny
Gubbröra på kavring toppad med gräslök

Ryggbiff med potatiskaka, rödvinssås och stekta champinjoner
Pannacotta med brownie-kaka och kanelbitar
Anmälan och betalning till Ulf Björlingson senast den 30
november. Inbetalning sker via swish 123 313 71 71 till
Moderaterna i Eksjö:
Skriv: Julfest—Ditt namn som meddelande.
Ulf Björlingson, 070-7728474
ulf.bjorlingson@gmail.com

Välkomna!!
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Föreningsordförande
Hans-Åke Tilly har ordet
Hej alla Moderatvänner!
Vi Eksjömoderater har på grund av pandemin under nästan ett och ett halvt års tid kraftigt
begränsats med att informera er om vår lokala Moderata politik. Nu när de flesta restriktioner tagets bort, ser vi åter ljuset i tunneln. Vi kan nu starta upp arbetet med att förbereda oss för inför nästa års val. Ni kommer under hösten att finna oss med olika informationsaktiviteter ute på stadens gator och torg. I egenskap av ordförande i Eksjömoderaterna ser jag fram mot att kunna träffa alla er Moderata vänner så vi på nytt, fysiskt, kan diskutera våra gemensamma angelägenheter tillsammans.
Vi Moderater arbetar för att hålla vår ekonomi i balans och behålla alla viktiga kommunala
verksamheter. Viktiga frågor som omsorgen av våra äldre, trygghetsfrågorna, gängvåldet
våra skolor, ekonomin och den allmänna trivseln i vår kommun är givna frågor vi ständigt
arbetar med.
Du är välkommen att bli medlem i Moderaterna, du också, och få möjlighet att bevaka dina
intressen och arbeta med de saker som ligger dig närmast om hjärtat. Vår Moderatförening
är mycket aktiv och vår politik har gett bra resultat.
Hälsningar
Hans-Åke Tilly
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Ordet är fritt—Kommunalråd Markus Kyllenbeck
Eksjö ända till Mariannelund!
I Sverige präglas det politiska landskapet nu av rörighet. I Eksjö styr Alliansen med framgång. Vi har ordning på ekonomin och sedan valet 2018 blir det nu tredje året i rad som kommunen visar ett bra resultat.
Satsningar görs i hela kommunen, fortsatt satsning på Furulundsskolan i Mariannelund, ombyggnad av
torget i Ingatorp, kommunen tar över återvinningsplatsen i Hjältevad och åtgärdar håligheter. Bredbandstäckningen är över 98 % ! i hela kommunen. Ny förskola byggs nu i Eksjö, listan kan göras mycket
längre.
Budgeten för 2022 visade skillnad mellan opposition och styrande Alliansen. I Alliansens beslutande
budget valde vi att lägga 2 500 000 kr mer på ökade lärarresurser än vad oppositionen ville. Satsningar
på att få bort ensamarbete inom demensvården. Oppositionen budgeterade försörjningsstöd högre
samt mindre effektivisering på museet i Eksjö, 500 tkr.
Eksjö museum där varje betalande besökare ”kostar” skattebetalarna 1.000 kr kan enligt vår mening
enkelt uppnå denna besparing, det kliar i fingrarna på mig som entreprenör…. Men vi politiker ska ange
vad och varför inte hur.

Vi har få privata skolaktörer i kommunen, förskolan Benjamin i Mariannelund tas över av Fröhuset i Eksjö. Vår förskolechef, Katarina Noren, beskrev verksamheterna som exemplariska inför kommunstyrelsen beslut. Beslutet blev ett enhälligt Ja.
Folkhögskolan i Mariannelund har över 100 elever och har startat ny utbildning för sågverksarbetare.
Detta är ett ypperligt exempel där vårt lokala näringsliv möjliggör för vuxna som idag står utanför arbetsmarknaden att genom utbildning och praktik komma i riktigt arbete.
Eksjö fordonsutbildning med fler sökande än utbildningsplatser utmärks av att i princip alla ungdomar
går direkt till jobb efter utbildningen.
Årets företag i Eksjö blev Eksjöhus, ett mycket välskött företag som också vann ”Årets företagare i Jönköpings län”. Koncernen omsätter närmare 900 miljoner och har över 200 anställda i vår kommun.
Pandemin är inte över, men nuläget möjliggör att vi nu kan träffas och umgås. Jag hoppas ni kommer på
till årets julfest den 3 dec!
Nästa år vinner vi valet !
Rättigheter, skyldigheter och möjligheter
Markus Kyllenbeck
Ni når mig på 070 7157079
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Brevlådekampanj under Nov, dec och januari månad!
Under november-januari kommer Moderaterna i Eksjö att dela ut eget kamanjmateriel i brevlådor runt m
i kommunen. Vi har tagit egna kort på våra kandidater och vi framför budskap som är från centralt håll
men nedbrutet så det passar i vår kommun!
Nya kort och budskap kommer att delas ut under den här perioden. Framåt våren kommer vi att öka takten och göra mer inför kickoff-starten i mars . Vill ni som medlemmar vara med och hjälpa till med att dela
ut dessa kort i olika områden, så hör av er till Ulf Björlingson!

Kampanjkort November

Ge Polisen de verktyg som behövs för lag och ordning!
Vi har ett allvarligt läge i Sverige med stort antal sprängningar och skjutningar och en otrygghet som breder ut sig.
Samtidigt som det råder polisbrist. Utvecklingen har de
senaste åren vänt åt fel håll , på punkt efter punkt och
ytterst bär regeringen ansvaret. Det behövs fler poliser och
kraftfulla åtgärder för att bekämpa både gängbrottsligheten och den kriminalitet som drabbar människor i deras
vardag.
Moderaterna vill förstärka de brottsbekämpande myndigheternas verktyg att utreda brott genom att fyrdubbla polisens kameraövervakning och utrusta alla utsatta områden
med övervakningskameror och utöka möjligheten till datalagring.

Moderaterna vill skyndsamt genomföra de punktsprogram vi presenterat mot gängkriminaliteten som bland
annat handlar om att dubblera straffen för den som begår
ett gängrelaterat brott, slopa dagens mängdrabatt, skärpa
straffen för personer som hanterar illegala sprängämnen,
införa ett system med visitationszoner och sänka gränsen
för obligatorisk häktning. Utländsk medborgare som begår
allvarligt brott i Sverige ska utvisas.

Gruppledaren Eksjö Moderata förening Ulf Björlingson
Funderingar över Eksjöpolitiken
Ja så har det gått ännu 12 månader. Som vanligt ett innehållsrikt år inom politiken både lokalt, riks och
globalt. I Eksjö som är en liten del av det stora händer det för oss stora saker. Ur ett större perspektiv
ser obetydliga ut men är viktiga ur ett lokalt synfält och det är ju så allt fungerar. Den minsta beståndsdelen är viktigt lokalt och sammantaget bygger den upp helheten.

Vad har då hänt i Eksjö sedan ett år tillbaka.
Ofta koncentrerar vi oss på det negativa eller det som vi inte får, utan att se det som vi upplever som
positivt och allt det som vi får för våra skattepengar och inte bara från skattepengar utan också
från våra företag och föreningar samt alla enskilda bidrag till vår gemensamma fantastiska kommun.
Det som berört de flesta är ju pandemin. Förhoppningsvis har vi fått den under någon form av kontroll,
mycket beroende på de åtgärder som vidtogs i kommunen och vaccinationerna som varit om
inte heltäckande så i alla fall tillräckligt för de flesta. Tyvärr råkar de ovaccinerade illa ut ibland men det
visar ju på att det egna agerandet har betydelse.

Vi har skaffat oss ett ekonomiskt bra läge i kommunen så att vi kan göra satsningar där det så krävs.
Samtidigt får vi inte börja spendera alltför mycket för då hamnar vi i samma situation som tidigare. Detta innebär att fortfarande måste alla verksamheter noga styras så att effektivitet och kvalité upprätthålls utan att ekonomin skenar. Vi har fortfarande några områden kvar att ta tag i
den kommunala verksamheten. Det medför att vi måste ifrågasätta varje del i den kommunala budgeten för att både kräva effektivisering och förändringar i verksamheterna vilket bidrar till utveckling som
alltid måste pågå. Ibland hör man ju att några hundra tusen spelar väl ingen roll i det stora hela men
det är ju så att de små delarna bygger upp helheten.
Exempel på Eksjörelaterade händelser

∙ Etablering av Paddelbanor runt om i Kommunen
∙ Nytt handelscentrum vid Polishuset
∙ Återuppbyggnad av nedbrunnen fastighet på Södra Storgatan
∙ Restauranggatan längs Norra Storgatan är igång
∙ Kraftig satsning på Skolan
∙ Kristallen i Bruzaholm
∙ Uppfräschning av Torget i Mariannelund
∙ Start på iordningställande av Torget i Ingatorp
∙ Påbörjande av en laddinfrastruktur i kommunen
∙ Fibernätet nästan helt utbyggt kommunen
∙ och mycket mera
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I vår kommun, hela vägen från Eksjö till Mariannelund, finns flera mindre samhällen som
alla har sina unika profiler vilket göra att även här är det den totala summan av samhällena som bygger upp hela vår gemensamma kommun. Att bara inrikta sig på ett område som parti blir fel. Moderaterna ser till hela kommunen och sedan skall naturligtvis
invånarna i de olika samhällen värna om sitt men dra nytta och bidra till helheten.
Inför valet 2022 vill jag också påminna er alla att varje röst som du kan värva bygger upp
hela vår röstbas som ger oss ett så stort inflytande som möjligt i Eksjö kommun.
Ulf Björlingson

”Hela vägen från Eksjö till Mariannelund”

KFO—Mats Danielsson
I huvudet på kommunfullmäktiges ordförande
Så har jag nu fått leda den sista budgetdebatten under mandatperioden. Det känns som igår när Anders Gustafsson lämnade över ordförandeklubban 2018. Min första uppgift det året blev att reda ut
alla ändringsyrkanden, tilläggsyrkanden, hålla reda på replikskiftet och mycket mer. Idag känns det bekvämt och jag kan känna att all erfarenhet hjälpt mig.
Lägg därtill COVID-19 som förändrat hela vårt arbetssätt. Från möten i kommunhuset, till Olsbergs
Arena, reducerat antal ledamöter och så flyttade vi till Östanåskolan med hybridmöten. Men vi lärde
oss allt mer, ledamöterna var otroliga på att lära sig tekniken. Vi lyckades genomföra ett stort antal
helt digitala möten. Visst krånglade det ibland, men det gick. Nu är vi åter i Östanåskolan, men efter jul
ska vi flytta in i KF-salen på nytt.
Det är inte enbart kommunfullmäktige som faller på fullmäktiges ordförandes lott, ordföranden med
presidiet utövar också tillsyn över revisionen. Det är budget som ska planeras och därtill Höglandsförbundets revision som ska få sin beskärda del. I skrivande stund är just det beslutet överklagat och det
är inte vårt presidium som blivit ifrågasatt utan Höglandsförbundets hantering av vårt förslag till budget. Ett intressant utslag, för ska det vara vårt presidiums förslag kommunerna ska ställning till, eller
ska det vara direktionens förslag. Tiden får visa oss detta.
En mycket intressant uppgift är att få leda den parlamentariska beredningen. Hur ska vår framtida politiska organisation se ut de närmsta fyra åren. Några förslag är vi het enliga om, t.ex ska KF ha 49 ledamöter, vi ska ha rena nämnder i framtiden. Men ska vi ha tre eller fyra sådana, här råder det ännu delade meningar. Men den 25 november ska vi komma till ett beslut. Vi får se var det landar.
Så med de raderna säger jag att måtte vi göra ett kanonval 2023! Främst för Moderat politik, men visst
vill jag gärna sitta kvar. Fast det får inte avgöra, det viktiga är att vi får leda Eksjö kommun i fyra år till!
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Jes Suhr—Moderata seniorer
Inom Moderata Seniorer har en mängd digitala möten ägt rum. Digitala möten har
varit nödvändigt, även om det var lite tråkigt, men senast den 16/8, hade vi ett fysisk
möte, vilket var jättetrevligt att återigen få träffa andra. Hoppas vi kan mötas så i
framtiden även om det ser lite skakigt ut just nu. Det gäller att ta tredje sprutan så
fort det går.
Vårt senaste möte hölls hos Sävsjö Moderaterna i Sävsjö. Inbjuden var även Mats
Hermansson, Gruppledare i M.






Vi diskuterade motioner till Moderata Seniorers Årsstämma i Linköping 24-25/9
Äldres ensamhet
Motverka ålderism i nomineringsförslag.
Satsa på förebyggande hälsovården
Senior- och kompetensorienterad primärvård

samt ytterligare en tidigare motion ”Utdrag ur belastningsregistret vid anställning i
vården”.
Vi inom seniorerna tycker det är enkla och legitima krav vi presenterar och vi hoppas
det går vår väg.
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TUN—Tillväxt– och Utvecklingsnämnd/
beredning - Vice Ordförande Annelie Sjöberg
Först av allt vill jag säga så här:
Moderaterna vill INTE lägga ner Muséet.
Moderaterna vill att utställningar och julmarknaden ska finnas.
Moderaterna vill behålla militärutställningen och Röda längan.
Det har florerat många rykten. Insändare i tidningen om Muséet har varit många.
Att påstå att Moderaterna inte vill satsa på Muséet är så fel det kan bli. Vi ÄR en kultur–
och evenemangskommun och ska så förbli.
Att vi däremot vill se över kostnader och begärt in effektiviseringsförslag och en handlingsplan från Muséet är ett led i att få en budget i balans. Detta görs i alla sektorer inför
budgetförhandlingar. Att det finns ett besparingskrav har jag personligen diskuterat
med olika tjänstemän inom sektorn och flera är TRYGGA i detta och säger att det kommer att bli bra i slutänden. Det finns också tjänstemän som uttalar sig drastiskt och påtalar att det aldrig kommer att fungera och att Muséet inte överlever dessa besparingar.
Att behöva göra effektiviseringar och öka intäkterna kan vara jättejobbigt för vissa men
det kan också skapa möjligheter till en bättre förändring och synsätt hos andra.
Jag tror på detta och vi har så mycket roligt att se fram emot, en ny kulturscen inte
minst. Om ni nu vill stödja Muséet och vill göra något bra, med tanke på debatten, besök Muséet, gå på något arrangemang eller köp något från shopen på Muséet. Då har
just Du hjälpt till och stöttat verksamheten.
Jag vill gärna skicka med ett boktips som jag fått. Boken är inte ny men den beskriver i
fabelform en förändring av beteende.
Vem Snodde Osten? (eller, förändring? Nej tack, jag vill inte, kan inte, vågar inte..)
Boken handlar om en labyrint. Där bor 2 möss, Sniff och Snabb. Där bor också 2 människor, Pust och Stön. Gemensamt för dessa möss och människor är att de ÄLSKAR ost.
Ost finns i överflöd. En dag finns det inte någon ost längre… då uppstår en mängd intressanta beteenden och lösningar på problemet.

I skrivande stund har det precis blivit klart att sektorn har
fått en ny Fritidschef. Jag vill på detta sätt passa på att
önska Ulrika Skäär varmt välkommen!
Till sist vill jag passa på att önska er alla en bra höst och
vinter, ta hand om er, och om ni har möjlighet, kom på julfesten den 3 dec!

Annelie Sjöberg

SBN—Samhällsbyggnadsnämd/
beredning—Anders Gustafsson
Jag har förmånen att representera oss Moderater i ett viktigt politikområde. Ett område som direkt påverkar våra dagliga och långsiktiga förutsättningar som invånare och företag i vår kommun.
Det övergripande arbetet går ut på att skapa goda planeringsförutsättningar för liv och etableringar.
Just nu pågår arbetet med en reviderad översiktsplan (ÖP) som kommer att presenteras inom kort för
styrgrupp och kommunledning. Därefter följer remiss och informationsprocessen, kompletteringar och
slutligen ett beslut om antagande i KF. Alla går nu och väntar på den reviderade strandskyddslagsstiftningen som processats i en separat utredning och i en politisk överenskommelse mellan regeringen
och Centerpartiet. Eventuellt får ÖP-n revideras när ev ny lagstiftning beslutas av riksdagen.
En viktig fråga för mig och nämnden är att vi har en hög planberedskap så att vi som kommun kan välkomna både nya bostadsbyggare och företagsetableringar. Färdiga detaljplaner finns för Nannylund
och Trädgårdsstaden och till vår glädje har förfrågningar följts av beslut om byggnation.
Ett inledande planeringsarbete är på gång för utvecklingen av Storegårdsområdet som går in i en ny
förutsättning om förhandlingarna om flytt av mottagningsstation och högspänningsledningen kan
slutföras. På tjänstepersonsnivå arbetas med att i befintlig stadsmiljö förädla och förtäta ny byggnation.
Jag bedömer att kommunen har god planberedskap för nästan alla former av etableringar för tillfället.
På myndighetssidan pågår ett arbete med digitalisering av arkivet på miljösidan. Tillsammans med länsstyrelsen har ett arbete påbörjats för att inventera eventuell förorenad mark. Trenden med en ökning
av bygglovsansökningar är stabil även i år. Framför allt är det ett stort intresse för byggnation i strandnära lägen både på landsbygd och i stad.
En viktig uppgift i vårt uppdrag är att förvalta tidigare investeringar, att hålla gator, vägar, parker och
fastigheter i så god funktion som möjligt utifrån de ekonomiska ramar som tilldelats av KF.

Gaturummet i vår unika stadsmiljö, de mindre orternas specifika karaktärer och i vissa fall enskilda fastigheter är viktiga för en god miljöupplevelse som är en av grunderna för den goda livsmiljön. Det görs
löpande insatser för detta, som exempelvis torgmiljön i Ingatorp, som skall vara klar till sommaren
2022.
Avslutningsvis vill jag framhålla två viktiga delar i arbetet, dels att inte missa estetiken i samhällsbyggandet, dels att vi alla känner ansvar för möjligheterna till etableringar och ett förbättrat företagsklimat.
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SOC - Socialnämnd/beredning—MarieLouise Gunnarsson—Ordförande
Nu är vårt kognitiva boende (demensboende) på gång och det kommer att leda till bättre
miljö för våra brukare o personal och det är en stor framgång för oss då det är en fråga vi
drivet hårt.
Fina lokaler är inte svårt att sätta upp men det är innehållet som är viktigast! Dvs personalen! Höjd grundbemanning och utbildning är nödvändigt samtidigt som vi får förhålla oss till
en budget som beräknas gå 25 miljoner back.. Detta är ingen lätt ekvation men likväl är det
här en stor fråga vi Moderater måste driva framöver.
Att Sociala sektorn går back är inte på äldreomsorgen utan på placeringar, LSS och försörjningsstöd.
Placeringar och LSS är hårt lagstyrda och där kan vi inte minska något. Däremot är
försörjningsstöd väldigt högt i vår kommun och här kan vi styra upp det.
Jag ser försörjningsstödet som en kedja med 4 länkar och i Eksjö kommun är det fel ordning
i denna kedja.
Eksjö kommun och Sociala sektorn kommer först. Men det borde vara tvärtom.
När Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och näringslivet uttömt ALLA sina åtgärder så
ska ärendet komma till Socialtjänsten.
Det är nödvändigt att alla som kan arbeta ska göra det. Tar man inte anvisat arbete så ska
inget försörjningsstöd betalas ut, punkt.

Marie-Louise Gunnarsson
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Brevlådekampanj i Eksjö Kommun—
oktober 2021

Moderater på språng ute i hela kommunen! Brevlådekampanj i hela Sverige!
Stort tack till alla er som har gått många
kilometer för att lägga i kampanjmaterial
i 100-tals brevlådor!
Återigen, Bra jobbat!!
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Eksjö Bostäder AB—Ordförande Hans-Åke Tilly
Eksjöbostäder AB är ett väl fungerande företag med en bra ekonomi och duktig personal. Vi arbetar alla i organisationen för våra hyresgästers bästa. Under pandemin, ca
ett och ett halvt år, har kanske några hyresgäster väntat länge på att vi skall reparera
utlovade brister i deras lägenheter. Orsaken är ju som ni förstår att vi inte har kunnat
gå in i lägenheter med risk för att föra smittan vidare eller att vår personal blir
smittade. Nu arbetar vi för att ta igen den förlorade tiden med ökade insatser så att
alla skall bli nöjda.
Vi har också ändrat i vår organisation för att vi skall bli effektivare. Vi har anställt
några fler medarbetare så att vi skall förbättra den yttre miljön och förstärka städfunktionen. Fastigheten Kolportören i Mariannelund har sålts och vi hoppas att fastigheten skall komma i goda händer. Den gula villan i Norrström kommer under nästa år
att repareras med nya badrum och kök och med ett tillskott av ytterligare en lägenhet.
De kommer säkert att bli mycket attraktiva. I kv Trädgårdsmästaren har det gjorts
mindre lägenheter på vindsvåningen med ett mycket gott resultat och de är redan uthyrda. Ytterligare undersökningar pågår för att se om det finns flera möjligheter till
förtätningar.
Vi för nu en dialog med Eksjö kommun för att komma fram till hur den framtida bostadssituationen i Eksjö kommun skall utvecklas. Viktiga frågor såsom demensboende, trygghetsboende måste också lösas. Tiden lider och ett beslut behöver komma
snart.

Hans-Åke Tilly
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Bo-Anders Jansson— Eksjö Energi
”Eksjö Energi med döttrar”
Då tar vi tag i en ny rapport från Energi-horisonten! Senast var för ett år sedan så det har väl hänt en
del!
Jag nämnde redan då att det skall bytas mätare för el och fjärrvärme hos alla våra abonnenter! Detta
har satts igång med full kraft och pågår ytterligare ett tag framöver! Viss ”pandemi-fördröjning” har
det dock blivit men sammantaget fungerar det mycket väl!
Allt är dock inte positivt! Inom Fjärrvärmen drabbas vi tyvärr av mycket höga avgifter för utsläppsrätterna! Vi budgeterade för att dessa skall kosta ca 25 Euro styck men nu kostar dessa ca 60 Euro
styck! Detta påverkar givetvis resultatet negativt. Ljuset i tunneln ser vi inte, för utsläppsrätterna verkar inte bli billigare i närtid men det jobbas hårt på att leverantörerna får ta denna extrakostnad så att
våra kunder inte drabbas.
Ett annat gissel under en längre tid har varit, och är, tömning av avfallskärlen inom kommunen. Nuvarande entreprenör fungerar inte tillfredställande och det är många onödiga missar och missnöjda kunder. Detta drabbar vår kundtjänst hårt eftersom klagomålen hamnar hos dem. Vi hoppas att framtidens renhållning i egen regi kan hantera detta bättre och med nöjda kunder!
När det då gäller den framtida hanteringen av vårt avfall fortskrider arbetet enligt plan. Samarbetet
med Nässjö och Aneby har nu kommit så långt att den ”gemensamma organisationen” är bestämd och
nya föreskrifter har varit ute för synpunkter och frågor. Som väntat, handlade 95% av alla synpunkter i
Eksjö och Aneby om papperspåsen för matavfall medans det i Nässjö inte kom in en enda synpunkt i
detta

! Nästa steg är upphandling av bilar och nya kärl.

En annan nyhet är att Eksjö Energi tar över driften av det egna elnätet (stadsnätet) från nästa sommar! Det innebär att en egen organisation organiseras för driften! Vi bedömer att detta blir positivt
rent ekonomiskt av flera skäl men en stor anledning till att hantera detta själva är säkerhetsaspekten.
Det inte den dagliga leveransen av el utan skyddet mot intrång eller sabotage som varit avgörande. I
detta sammanhang kan vi informera om att många verksamheter och anläggningar nu är eller kommer att klassas som skyddsobjekt med allt vad det innebär.
Självklart finns det mycket mer men för den här gången nöjer jag mig med att nämna det positiva arbetet med fiber och att nu har mer än 98% av kommunens hushåll eller företag möjlighet att koppla
upp sig med modern fiberteknik till konkurrenskraftiga priser!
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Itolv AB—Ordförande Kristina Carlo
Det händer på Itolv AB
Förra året förändrades ägarstrukturen på Itolv. Leif Sundsvik sålde delar av av sitt aktieinnehav till
PEAB och Eksjö kommun och de äger därför nu 42% var. Leif äger fortsatt 16% av aktierna. Bolaget
har de senaste åren utvecklats mycket positivt och omsätter nu c:a 30 miljoner kronor. Beräknad
vinst för 2021 är tre miljoner kronor.
På Itolv finns 175 hyresgäster. En del hyr stora lokaler och en del hyr små. Bland våra större hyresgäster märks Eksjö kommun, Höglandsförbundet, Lantmäteriet och Atollen omsorg. Våra minsta hyresgäster hyr kanske bara ett litet källarförråd men är också viktiga för att mixen av hyresgäster ska bli så
bra som möjligt!
Under hösten har vi fått Försvarsmakten som ny hyresgäst. Man hyr elevbostäder till sin kadettutbildning. En tidigare ägare som nu hittat hem!
Itolv AB äger ju också Nannylund. Detaljplanen har efter överklagan nu vunnit laga kraft och planeringen för fortsatt utveckling av området pågår. På sikt kan 250 bostäder komma att byggas på området men all byggnation blir indelad i etapper efter behov och efterfrågan. I första etappen planeras
rad och parhus, c:a 20 nya bostäder.
Bolaget arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Man har goda erfarenheter av energieffektiviseringar genom tilläggsisolering av vindar och fönster. Optimering av ventilation och värmesystem har också gett god effekt.
Laddstolpar har satts upp på Itolv området och är nu klara att användas! Laddning betalas via en app
och kan användas både av hyresgäster och besökare. På sikt kommer även Nannylunds området att
förses med laddstolpar.
Itolv AB, ett bolag med en ljus framtid, där gammalt möter nytt!

VD—Andreas Brantgården och Kristina Carlo
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Revisionen—Karin Elardt
Rapport från Kommunrevisionen!
Lagändringar som trädde i kraft 2018 öppnade upp för nya möjligheter att samverka kring yrkesrevision. Under hösten 2020 antog fullmäktige i Eksjö, Aneby och Ydre kommuner samt samt direktionen för
Höglandsförbundet ett samverkansavtal om gemensamt revisionskontor. Syftet med det gemensamma
kontoret är att det ska bidra till en ökad stabilitet och möjlighet till en effektivare samverkan parterna
emellan. Genom det gemensamma revisionskontoret får samtliga parter nu den lagstadgade rätten till
sakkunnigbiträde , dvs en yrkeskompetent revisor, utan att behöva upphandla tjänsten. Många av de
etablerade revisionsbolagen har fö förklarat att man inte längre åtar sig revisionsupppdrag för kommunerna!
I enlighet med samverkansavtalet inleddes under våren rekrytering av en revisionschef till det gemensamma revisionskontoret som fått namnet Kommunrevisionen Höglandet, med lokaler hos Höglandsförbundet på Itolv-området.
Den 1 september tillträdde Jens Eriksson tjänsten som revisionschef. Jens kommer närmast som ansvarig chef vid Riksrevisionen, Jönköping, och har stor erfarenhet av revisionsarbetet. Revisionschefen är
anställd av Eksjö kommun, och har till uppgift att biträda de förtroendevalda revisorerna i berörda
kommuner och förbundet i granskningen av styrelse, nämnder och bolag., samt med upphandling och
administration. Vid vissa tillfällen kommer extern hjälp att tas in, tex vid granskning av årsredovisningarna hos de fyra samverkande parterna.
Revisionskontorets verksamhet leds närmast av en samverkansgrupp, bestående av ordförandena i revisionen för Aneby, Eksjö och Ydre samt den sammankallande revisorn för Höglandsförbundet. Samverkansgruppen sammanträder minst två ggr/år.
Även detta år har merparten av sammanträdena i Eksjö kommunrevision skett digitalt, vilket i stort har
fungerat bra. Någon av oss åtta revisorer har inte alltid kunde delta bla pga dålig uppkoppling.
Revisionsarbetet har för övrigt fungerat enl plan. Under hösten genomförs bla följande två fördjupade
granskningar:
”Elevers förutsättningar ”, som omfattar mellan- och högstadieskolorna i kommunen, i syfte att utreda
om samma förutsättningar finns för alla elever att få den undervisning och stöd de enligt lag har rätt till
oberoende skola, samt
”Samverkan skola och socialtjänst samt föräldrar”. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av samverkan mellan sektorn för
barn och utbildning och sektorn för socialtjänsten avseende barn som far, eller riskerar att fara illa. Utredningen ska bla ge svara på frågor om rutiner för samverkan finns, hur processen för samverkan mellan berörda parter fungerar och i utifrån vilka premisser/rutiner föräldrar deltar i samverkan.

Rapporterna ska redovisa för revisionskollegiet den 1 december.
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Efter lång tid fick vi ha ett gruppmöte med Moderaterna och träffas ”på riktigt”
Jag tror alla tyckte det var roligt för alla ville så
gärna prata och tiden bara försvann!
Välkommen Du också på nästa gruppmöte!

Eksjö Julmarknad
4-5 december

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Eksjö Moderata styrelse

