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Inbjudan till Moderaternas årliga julbord
hittar du på sidan 3.









Årsmöte—Boka in
25 februari 2020
kl 18-22—redan
nu i kalendern!
Kyrkbacksgården,
nedre plan!

Vad händer inom de
olika sektorerna och
bolag inom Eksjö
kommun? Våra förtroendevalda berättar i Moderatnytt!

Läs om Företagsbesök och när
Moderata Seniorer intog ING2!
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Torsdagen den 5 december kl 18:00
Bussresa t o r från Eksjö kl 17:15
200 kr/person

I år bjuder vi in Medlemmar med respektive till ett traditionellt Julbord och trubadurafton på Filmbyn i Mariannelund.
- Bussresa t o r Eksjö ingår i priset.
- Uppsamlingsplats och avfärd är Stora Torget Eksjö kl 17:15. Kom i tid!
Boende längs vägen, Ex Björka, Hult, Bruzaholm, Ingatorp och Mariannelund plockas
upp på befintliga busshållsplatser och tider bestäms varefter vi vet vilka som anmäler
sig.
- Kostnad 200 kr per person.
- Betalning ska ske med swisch eller BG. Helst inga kontanter. Betalning ska vara föreningen tillhanda i god tid innan den 5 dec.
- SWISH 123 313 71 71 OBS! Skriv namn och JULBORD.
Anmälan gör du genom att maila eller
ringa till oss. Dock senast 29 november!
Begränsat antal platser pga bussen så
anmäl er redan idag!
Annelie Sjöberg, 0730-459007
annelie.sjoberg1@gmail.com
Ulf Björlingson, 070-7728474
ulf.bjorlingson@gmail.com

Varmt välkomna!
Styrelsen

Föreningsordförande
Hans-Åke Tilly har ordet
Hej alla Moderatvänner!
Mitt namn är Hans-Åke Tilly och jag är boende i Eksjö och har varit verksam
många år i Eksjö Energi AB. Vid det senaste årsmötet valdes jag till
ordförande i vår Eksjöförening.
Jag vill tacka alla moderatvänner för det förtroende ni visat mig genom att ge
mig detta hedersuppdrag. Naturligtvis skall jag göra allt vad som krävs för att
föreningen skall kunna utvecklas väl. Jag vill också framföra mitt tack till er alla
för att ni stöttar föreningen och bidrar på något sätt till vårt föreningsarbete.
Kommunens budget har antagits av fullmäktige utan några problem partierna
emellan. I en budget måste man dock vara medveten om att det gäller att ge och ta.
Man måste anpassa sig till de ekonomiska förutsättningar som gäller. Men i
stort sett är vi belåtna med överenskommelserna partierna emellan.
För innevarande år ser det ekonomiska utfallet ut att bli ca 12 miljoner plus men
vi når ändå inte upp till det budgeterade plusresultatet på 27 miljoner. Det känns ändå
skönt att vi inte behöver gå in på det nya året med ett stort underskott. Vi måste också
försöka att ändra budgetarbetet så att vi baserar den nya budgeten på föregående års verkliga resultat och inte på föregående års budget.
Vi har många svåra frågor att behandla inför det kommande året såsom ex tryggheten
i vår kommun. Vi måste kunna gå ut en kväll utan att oroas oss för att bli antastade
och trakasserade av vissa element. Min förhoppning är att vi exempelvis skall kunna
få tillbaka kvälls- och nattvandrarna på våra gator och i våra kvarter. Det gör också ont att
behöva läsa att ungdomar förstör, saboterar och klottrar på våra anläggningar. Det medför
också ökade kostnader för kommunen. Vi måste få ett slut på detta och ytterligare diskussioner bör föras med polisen.
Forts -
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Hur har vi det med äldreomsorgen? Min uppfattning är att det finns människor
som står i kö och får vänta länge på att få ett boende. Det pågår en utredning inom kommunen som gäller Trygghetsboende, Äldreomsorg och Demensboende som förhoppningsvis kan ge en bra grund att stå på. Där kan vi få en analys över behovet och se var och på
vilket sätt det behöver förstärkas då det finns olika omsorgsbehov.
Vi måste sätta in resurser på att öka skolnärvaron. Den är alldeles för dålig idag och om det
fortsätter så kommer det att medföra tråkiga konsekvenser på längre sikt.

Försörjningsstödet rakar i höjden. Här är målet att sänka kommunens kostnader med 5 %
from 2020 baserat på år 2019 års utfall. En åtgärd är att trycka mer på praktikplatser för
att biståndstagarna lättare skall komma ut på arbetsmarknaden i syfte att bryta biståndsberoendet.
Vi kommer att inbjuda er medlemmar till en workshop för att få fram de frågor av större
dignitet som vi vill driva.
Styrelsemötet beslöt att vi skall ha ett julbord för alla Moderater den 5 december. Platsen
blir förmodligen i Mariannelund (filmbyn). Tid och avreseplats meddelas senare.
Vi undersöker bussar/transporter. Del av kostnaderna står var och en för medan Moderaterna betalar resten.
Medlemsvärvning är viktig för vår framtid och vi bör öka våra aktiviteter och bli synliga på
kommunens gator och torg. Det finns ett förslag till årsmötet att utse en rekryteringsgrupp
som har att jobba med frågan under 2020. Årsmötet 2020 blir den 25 februari kl 18.00 i
Kyrkbacksgården. Viss förtäring kommer också att finnas.
Nästa styrelsemöte i Eksjöföreningen blir den 3 december kl 18.15, hemma hos Lotta Regin, Nygatan 11.
Hälsningar
Hans-Åke Tilly
Ordförande
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Jes Suhr—Moderata seniorer
Vi representanter för Moderata Seniorer i Jönköpings Län träffas på månatliga möten i Seniorrådet.
På dessa möten bollas idéer och förslag som kan underlätta eller förbättra tillvaron för oss.
Dessa idéer blir sedan till motioner till Förbundsstyrelsen eller till de nationella möten för Moderata
Seniorer.
En av dessa motioner tog upp problemen med tandvård i en allt äldre befolkning. Vårt förslag är att
kommunerna ska ha tandhygienister med en uttalad uppgift att få in alla äldre i förebyggande tandvård.
En annan motion föreslog att åldersgränsen för mammografiundersökningar höjs. Gränsen är i de
flesta regioner 74 år, och ca en fjärdedel av alla som får diagnosen bröstcancer är över 75 år.
Då alla män över 50 år riskerar att få prostatacancer föreslår vi att alla screenas för denna den vanligaste cancerformen för män.
På nationellt plan har vi producerat ett lite häfte, Moderata Seniorers äldrepolitik. I häftet behandlas en lång rad för oss aktuella problemställningar, t ex Äldre på Arbetsmarknaden, Pension och
Skatt, Äldreomsorg och mycket mera. Vill du ha en kopia, skicka e-post till mig (jes.suhr@gmail.com)
eller ring 0733-120324.
Vi seniorrepresentanter i Höglandskommunerna har precis genomfört ett besök för seniorer på Ing 2
i Eksjö den 25 oktober. Vi var ett 30 tal personer som var med och st.f förbandschef Torbjörn Persson informerade oss om Försvarsmaktens och Ing2 roll i dagens ”upprustningtider” som Sverige står
inför. Riksdagsledamot Mats Green var inbjuden och talade om Moderaternas äldrepolitik.
Hälsningar Jes Suhr
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Ordet är fritt—Kommunalråd Markus Kyllenbeck
I skrivandets stund har precis Kommunfullmäktige antagit Alliansens budget för kommande år.
Prognosen för nuvarande år är att vi går emot ett överskott om 12mnkr, detta är lägre än budget 27
mnkr. Förändringar som gjorts och görs ger resultat men vi är inte klara.
Med detta i åtanke är det bra att vi i Alliansen enats med Socialdemokraterna (som även SD anslutit sig
till) om budgeten för Sociala sektorn. Arbetsro för ledning och personal att genomföra förändringar under stor politisk enighet. Tack vare ett bättre ekonomiskt läge för kommunen bromsas besparingar
inom Barn och ungdomssektorn samtidigt som extra resurser, 1.600 mnkr, tillförs Furulundsskolan i
Mariannelund under två år för riktade satsningar.
I Eksjö har Trädgårdsstaden debatterats flitigt, det förslag som nu går till Kommunfullmäktige känns
bättre balanserat med hänsyn tagen i stor utsträckning till det kulturhistoriska värdet och naturvärden,
mer information hittar ni på whttps://eksjo.se/bo-miljo-och-trafik/planer-och-byggprojekt/detaljplaner--samrad-eller-granskning

För kommande år har ett nytt styrning och ledningsprogram införts där kommun-programmet speglar
målsättningar för kommande mandatperiod. Från Moderaternas sida har kravet på skola och arbete
profilerats tydligt.


Idag är 68% av eleverna närvarande på alla lektioner (detta avräknat normal sjukfrånvaro) nu är
målet att öka detta till 75% under mandatperioden. Närvaro är grunden för att klara utbildningsmålet!



Färre personer ska vara beroende av försörjningsstöd, kostnaden för försörjningsstöd ska minska
med fem procent per år under mandatperioden (2018, 17,6 mnkr)

Ett av utredningsuppdragen som lades från Moderaterna inför budget 2020 som ännu inte är klart
handlar om hur vi långsiktigt ska planera för demensboende, särskilt boende och trygghetsboende.
Detta ska redovisas i November, och jag kommer att återkoppla i nästa M-Nytt

Grunden inom Moderat politik är att arbete skapar välfärd.
Arbetslinjen är oerhört central och viktig

Väl mött!
Markus Kyllenbeck
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Kalendarium över Nämnd, Styrelse/Bolag, KF och
Gruppmöten (M) - 2020
Vecka

Nämnd

Styrelse/Bolag

KF

Gruppmöten (M)

3

16 januari

4
7

23 januari
19 februari

20 februari

8
11

Årsmöte 25 februari
Gruppmöte 27 februari
18 mars

19 mars

12
16

26 mars
22 april

23 april

17
20

28 april
20 maj

21
24

28 maj
17 juni

27 maj

16 juni (tisdag)

25
34

19 augusti

35
38

27 augusti
16 september

39
43

24 september
21 oktober

23 september

22 oktober

44

28 oktober

47

18 november

19 november

17 november

51

16 december

15 december

17 december

ALLA medlemmar inom Moderaterna
är välkomna på våra gruppmöten.
Lokalen är i Kommunhuset, kl 18:00
angivet datum. Ring Ulf Björlingson
innan så vi kan planera fika!
Välkommen!
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Kommunfullmäktiges Ordförande—
Mats Danielsson
I huvudet på en ”borgmästare”….
Först ska jag kanske förklara rubriken. Det påstås, vilket jag inte är helt säker på
att vid besök från andra länder är det denna titel jag begåvas med. En officer
inom Försvaret sa detta och vid min första nyårsmottagning med dem, titulerades
jag på detta vis. Lite skämtsamt, men sedan har de fortsatt säga så och vi skrattar gott åt detta. Men det är kommunfullmäktiges ordförande jag är och inget annat.
När vi efter valet fick frågan om vilka poster vi kunde tänka oss, så funderade jag
på var in ”trygghetszon” slutade. Det uppdrag som kittlade mest var just KFO, så
jag skrev detta. Inte kunde jag ens tänka mig att en så erfaren person som Anders Gustafsson skulle vilja byta uppdrag! Men vi träffades och efter lite funderande antog jag utmaningen.
Men det var och är fortfarande efter ett år, stora skor att fylla efter Anders och
även om jag är van att stå på scen innebär varje fullmäktige en ny utmaning.
Dessutom, min första fullmäktige i oktober 2018 att leda, var budgetdebatten.
Puh, det blev allt från att neka ledamöters yrkande, till propositionsordning och
kontra-propostionsordning. Debatten var het och hur var det med repliker och
genmälen? Vi gick i mål till slut och KF tog besluten, undertecknad överlevde och
det gick som förväntat.
Nu har ett år gått, vi har haft allmänpolitiska debatter, jag vågar allt mer sätta min
prägel på mötena och till min hjälp har jag ett erfaret presidium och en tidigare
ordförande som finns i fullmäktigesalen. Det känns skönt att ha denna erfarenhet
inom räckhåll. Men det är en hel del saker därutöver som ska skötas i uppdraget
och första överraskningen kom direkt 2018. Du ska leda en beredning som ska
utarbeta ett kommunprogram! Vad är ett kommunprogram? Hur startar jag och
leder en beredning? Men återigen finns stöd från alla håll, både kommunalråd
och tjänstepersoner fanns där och ett år senare i oktober 2019 kunde vi besluta
om detta nya kommunprogram.
Men så kommer nästa bit, du ska inför varje fullmäktige leda presidemöte med
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidier. Hur gör man då? Men det
fungerade och kanske det är först nu efter ett år som jag istället för att ägna tiden
åt att leda mötet, istället kan använda mig av den samlade kompetensen inför
kommande möten. Från att ha varit ett uppdrag, är det nu istället en möjlighet
och ett stöd.
Ännu ett område fanns, du ansvarar för revisionen och dags att lägga budget.
Bara att läsa in sig och inse skillnaden mellan lekmannarevisor och revisor. Diskutera med revisionen, deras budget och hur de planerar sitt arbete. Ibland
ganska svårt uppdrag, för våra revisorer är inga nybörjare, de kan sin sak.
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Men även här har en dialog infunnit sig och vi är inte alltid överens, men det är ett
öppet klimat och här har jag fått lära mig att våga säga nej, att lyssna, att läsa in
mig på varje detalj. Återigen, med ett bra presidium som samarbetar väl underlättas uppdraget. Därför utmanande, roligt och inspirerande i en god ton.
Det senare är något som jag har som målsättning i kommunfullmäktige, att förstärka den goda tonen och att se till att det finns respekt för skilda åsikter. Det är
så jag önskar att man ska se på min tid i denna roll, en ordförande som strävade
efter trevliga möten, ett gott klimat mellan ledamöterna och där var och en ska
kunna se fram emot nästa möte. Att tänka varje förändring är svår i början, förvirrande i mitten och alldeles underbar på slutet ger hopp. Ännu är jag i den svåra
fasen, men snart kommer förvirringen och framemot valet 2022 hoppas jag att jag
kan njuta av tiden som kommunfullmäktiges ordförande.
Med de orden vill jag tacka alla er Moderater i Eksjö för att ni trodde på mig och
givit mig möjligheten och äran att få inneha denna post. Varmt tack!
Med vänlig hälsning
Mats Danielsson
Kommunfullmäktiges ordförande
Eksjö kommun

Besök inom näringsliv och organisationer i
Eksjö Kommun!

Företagsbesök på Ingarps Trävaror och
Ingarps Tryckimpregnering tillsammans
med Tillväxt– och Utvecklingsnämnden
och kommunalråden i Eksjö
Stort tack till Ingarps Trävaror!
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Marie-Louise Gunnarsson, Ordförande
SOC - Socialnämnden
Det har varit ett år fyllt av utmaningar. Vi har påbörjat ett stort omorganisationsarbete
inom sektorn. Förändringsarbete är alltid svårt och det är viktig att få med sig personalen, vilket inte alltid är lätt. Några åtgärder som vi dock har genomfört är:

- Ett maxtak på 150 timmar för hemtjänst
- 11 nya vårdplatser har öppnats på Marieberg
Behovet av ett nytt demensboende är stort och det finns även behov av ett nytt trygghetsboende. Det pågår utredning kring dessa frågor.
Inom sektorn har det arbetats oerhört mycket på att komma i balans vad gäller ekonomin. Prognosen inför årsslutet pekar trots detta på ett stort minus. Vi kommer inte
heller att ha balans i budget inför 2020. Alltför stora kostnader som varken nämnden
eller sektorn kan förutse har belastat sociala sektorn.
Däremot har vi en mycket driven Socialchef och därför vågar jag påstå att vi trots svårigheter ser ett ljus i mörkret inför 2020.

Marie-Louise Gunnarsson
Ordförande
Socialnämnden
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Vice Ordförande Bo-Anders Jansson har ordet
Eksjö Energi AB - ett kommunalt bolag med två döttrar!
Att beskriva Eksjö Energi med sin komplexa verksamhet kan göras utförligt och länge eller på ett enkelt
sätt. Idag nöjer jag mig den enkla vägen!
Eksjö Energi AB, ett kommunalt bolag för Service till Eksjö kommuns innevånare!
All verksamhet skall kännetecknas av
- Engagemang!
- Ansvarstagande!
- Professionalism!
Detta är Bolagets Kärnvärden som ligger till grund för hela verksamheten!
Under hösten 2019 har det varit och är fokus bl a på Vatten och avlopp vid Mycklaflon, Reservvattenförsörjning, Fortsatt Bredbandsutbyggnad och Fjärrvärmedrift med dess konsekvenser och anskaffning
utsläppsrätter som några exempel! Och snart lägger vi oss dessutom i startblocken för vinterns snöröjning, samtidigt som vi önskar en lagom kall vinter utan snö! Denna kombination bra för ekonomin men
kanske inte för … !

Frågor som är och har varit ett ständigt diskuterande under sommar och höst är kostnader för Snöröjning samt skötsel av kommunens Gator och Parkområden! Här har vi inom Eksjö Energi och övrig förvaltning och kommunledning lite olika syn och förståelse för hur detta skall genomföras, och därmed
vad det får kosta!
Ett bristande underhåll av vägar och gator straffar sig på ganska kort sikt eftersom när det väl krävs åtgärder och underhållet har utförts bristfälligt blir kostnaderna mycket höga! Som en liten detalj i detta
så är ogräsbekämpningen på gator inget för ”syns skull” utan syftet är att förlänga asfaltens ”livslängd”!
Vi tror nu att här kommer det nya Kommunprogrammet underlätta för oss hur vi genomför verksamheten och därmed en ökad samsyn. Vi får se!
Bolagets verksamhet är, som jag inledde med, komplex med alla sina delar. Jag kan fylla på med mycket
men nöjer mig med detta för denna gång! Nästa gång kan vi utveckla mätarbyten, fastighetsnära insamling av avfall och elnätets alla uppdateringar mm.
Jag avslutar med lite bakgrundsfakta för den som funderar på hur det hänger ihop!
Bolaget består av Eksjö Energi med sina två döttrar; Eksjö Elnät och Eksjö Energi ELIT där dessa svarar
för Bredband och El till kunderna och Elnät för distribution av el till företag och hushåll mm!
Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till industriområdet och ett bra riktmärke är värmepannans
skorsten! Skorstenen som riktmärke passar även in som symbol för bolagets ekonomi
där denna är en viktig inkomstkälla genom leverans av fjärrvärme och förbränning av
sopor! Självklart ryms än mer verksamhet och service runt denna Skorsten!
Dag som denna / Bo-Anders
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Revisionen—Karin Elardt
Nu har det snart gått ett år sedan jag efterträdde Per Ihse som revisor i Eksjö kommun. Per
har under åren lagt ner ett mycket engagerat arbete i kommunrevisionen, så det är ingen
lätt uppgift att ersätta honom!
Vi är åtta ledamöter i Kommunrevisionen (minst fem krävs enl KL) som har till uppgift att
granska all kommunal verksamhet – även bolagen. Det är intressant, men kräver en helt
del läsning av olika styrdokument och protokoll mm. Höstens olika möten med representanter från kommunstyrelsen, alla nämnder och bolagsstyrelser har varit mycket givande
och lärorika.
Under hösten genomför revisionskollegiet två sk fördjupade granskningar. En avser internkontrollen inom kommunens verksamheter, och en gäller integrationsarbetet. Den sistnämnda granskningen sker tillsammans med Aneby och Ydre kommuner, bla för att vi ska
kunna dra slutsatser utifrån varandras arbete. Granskningsrapporterna ska presenteras
under november resp december månad, och kommer därefter att föreläggas kommunfullmäktige.
Sist: Ett stort tack till Per Ihse för stöd och stöttning i mitt uppdrag.
Karin Elardt
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TUN—Tillväxt– och Utvecklingsnämnden - Vice
Ordförande Annelie Sjöberg
I Budgetförslaget är vi Moderater och Alliansen väldigt överens om att TUN/TUS behövs
på alla plan för en fungerande tillväxtkommun. Oppositionen däremot vill lägga ner
nämnden och stora delar av sektorn.
TUS—Tillväxt– och Utvecklingssektorn är en sektor som vi egentligen inte har någon
laglig skyldighet att ha i en kommun. Men, om man väljer att INTE ha det så har man
också talat om att vi politiker INTE prioriterar näringslivet, kulturen och föreningslivet.
Allt kostar naturligtvis (i slutänden) pengar och den varan har vi inte så det täcker alla
MÅSTE-kostnader och då är det lätt att som opposition att säga: -Avveckla nämnden
TUN och ta bort sektorn och lägg ut allt på de andra sektorerna istället. Om det sparar
pengar? Kanske, men i en förlängning kommer vi att bita oss själva i svansen. Om vi
inte ser till att våra företag, att våra butiker, föreningslivet med alla frivilliga insatser, att
kulturen med allt från Stadsfest till vernissager på Museet trivs så är vi ute på en väldigt
tunn is.
Jönköping, är den staden i Sverige som har störst tillväxt inom alla områden och Jönköpings kommun med dess politiker valde att lägga till extra pengar inför kommande årets
budgetar för just näringslivsutvecklingen… Att Eksjö kommuns politiker i detta läget
skulle välja motsatsen vore en ren och skär katastrof.
I dagsläget händer det mycket inom sektorn, etableringar av olika företag börjar ta fart,
fler butiker är intresserade av Eksjö. Våra företagare och köpmannaföreningen ser positivt på fler etableringar och välkomnar också dessa. Alla ”samverkar” på ett helt annat
sätt än förr och det har vi delvis näringslivsenheten på kommunen att tacka för!
På fritidssidan är det fullt upp. I september öppnade den ”nya” ishallen. Numera har vi
en helt ny isbana som kan hålla öppet året runt. Detta är väldigt efterfrågat, inte enbart
från lokala idrottsklubbar utan även från andra orter. Stockholmsklubbar har visat stort
intresse av att hyra ishallen under helger då deras istider i storstockholm är svåra att
komma intill. Här finns en jättefin möjlighet för kommunen att få in intäkter
I skrivande stund pågår mycket arbete inför Eksjö Julmarknad. Bättre utrymme vid museets ingång lovas och det är
många säljare som är intresserade av att få plats på marknaden.
Väl mött där ute i vimlet!

Annelie Sjöberg
Vice Ordförande
TUN
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Barn-och Ungdomssektorn—Allmänt
Den ”Nya” Prästängsskolan har invigts och detta är positivt för både elever, lärare och
all övrig personal. Prästängsskolan har fått en välbehövlig utbyggnad och en rejäl ansiktslyftning. Lokalerna är ljusa och inbjudande. Det har kostat en hel del pengar men
det är bra investerade pengar för framtiden.
Eksjö Gymnasium är också i stort behov av fler
lokaler, uppehållsutrymmen och en uppfräschning. På sikt är det detta som kan avgöra om
elever väljer Eksjö som studieort eller väljer en
angränsande kommun.
Vi måste förstå dagens barn och ungdom, det
handlar inte bara om lektionspass i traditionell
miljö utan de vill ha en lärmiljö med dagens AV
-teknik, där ljud, ljus och en lärares pedagogik
går hand i hand. Det här handlar också om arbetsmiljö för våra lärare. Om vi har de rätta
miljöerna så blir det lättare att rekrytera nya
lärare. Här har vi en del att svara upp emot.
Annelie Sjöberg—F.d Vice ordf BUN
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