
             

                Glada moderater kampanjar på Lyckantorget  

Medlemsbrev September 2017 
Se vår nya hemsida:   bjarebastad.moderatweb.se  

eller besök oss på Facebook: Bjäre Båstad Moderaterna.  
  

Ordföranden har ordet          

Snart gör hösten entré, en höst som kommer att bli mycket intressant och spännande ur ett 

moderat perspektiv. Ny partiledare skall väljas, den regionala valplattformen ska antas och 

här i Båstad avlöser aktiviteterna varandra. Redan den 11 september klockan 18.00 får vi 

besök av regionrådet Carl-Johan Sonesson, som ger oss receptet på hur skånsk sjukvård skall 

bli friskare. Varmt välkomna till ett möte som verkligen angår oss alla! 

Paret Lindén har i detta ämne skrivit en motion om jouröppet på någon av vårdcentralerna i 

Båstad, vilket blivit uppmärksammat i pressen. 

Vi fyller på med intressanta kvällar med olika teman hela hösten. Se vidare i kalendariet. 

Just nu pågår det provval till riks-region samt kommun. Provvalet avslutas den 15 september. 

Alla medlemmar har möjlighet att rösta just på sin kandidat. Det är ju viktigt att de personer 

som du tror bäst kan framföra det moderata budskapet röstas fram.  Demokrati i sin bästa 

form. Jag hoppas att du deltar och lägger din röst. 

Valrörelsen har startat! 

Under senvåren och sommaren har vi varit ute med kampanjmaterial i Grevie, Torekov, Entré 

Båstad, torgen samt i hamnen under tennisveckorna och seglarveckan. Vi har mött många 

människor och samtalen har varit positiva, och många har uttryckt att det är kul att 

moderaterna är på gång! Härmed kan vi säga att valrörelsen för vår del är startad. Nu gäller 

det att fortsätta i samma positiva anda ända fram till valdagen 9 september 2018. Vi har 

dessutom blivit fler i föreningen, en ökning med ca. 25%. Mycket positivt, men det finns plats 

för ännu fler. Ju fler vi är som jobbar med att föra ut den moderata politiken, desto enklare 

blir det att vinna valet – vilket ju är vårt mål. 
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Glöm inte att rösta i kyrkovalet! 
Apropå val, tillhör du Svenska Kyrkan så gå och rösta i kyrkovalet den 17 

september! Även i kyrkan är det viktigt med ett korrekt och väl insatt styre.  

Vi planerar för 100-årsfirande! 
Nästa år fyller föreningen 100 år! Vi har beslutat att på något sätt 

uppmärksamma detta. Ett kalas att se fram emot.  

Här är vår nya hemsida 
Så, äntligen, inom en mycket snar framtid kommer vi att få en ny hemsida. Det jobbas nu på 

att fylla den med adekvat innehåll. Adressen är bjarebastad.moderatweb.se   

”Snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting, men se bara vad de kan göra när de håller 

ihop” 

En trivsam höst och allt gott, samt hoppas att vi ses på våra möteskvällar. 

Ulf Jiewertz, Ordförande    ulf.jiewertz@gmail.com  

  

 

Rösta i kyrkovalet – din röst är viktig  

Det är kyrkoval söndagen den 17 september 2017. Du som är medlem i Svenska kyrkan och 

fyllt 16 år kommer att få ditt röstkort med all information om vallokal och förtidsröstning i 

brevlådan. På röstkortet kan du även se vilka val du får rösta i – Kyrkofullmäktige, Stiftet och 

Kyrkomötet. 

Kyrkan sätter kyrkans intressen främst utan att vara bundna av partipolitik. Din röst är viktig. 

Genom din röst, i kyrkofullmäktige i din församling, har du möjlighet att välja vem som ska 

företräda dig de kommande fyra åren. Du har möjlighet att markera upp till tre personer 

som du helst vill se som dina företrädare i kyrkofullmäktige. 

Genom att rösta har du möjlighet att påverka vilka som ska ta beslut kring de frågor som du 

tycker är viktiga i församlingarnas arbete och utveckling, för ett gott samhälle. Kyrkan finns 

till för människor i livets alla skeden. Det som händer och utvecklas i våra församlingshem 

och kyrkor bidrar till medborgarnas trivsel och gemenskap i god kristen anda. 

Kerstin Gustafsson, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen gustafssonkerstin@hotmail.com  

                   

mailto:ulf.jiewertz@gmail.com
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Vård och Omsorgsnämnden 

Nu är genomlysningen av nämndens ekonomi och verksamhet framlagd och beslutad av 

nämnden. Vård och Omsorg har under många år haft röda siffror, och för att komma tillrätta 

med detta anlitades en konsultgrupp. I sin slutrapport, den 24 augusti, gav den i 11 punkter  

förslag på hur vi skall komma tillrätta med detta. 

Krav på omedelbar budgetanpassning 

I korthet innebär det att det finns en del uppenbara fel i budgetarbetet. Där man inte tagit 

hänsyn till verkligheten utan utgått från lägre siffror. Ett exempel är att man räknat på 25 

semesterdagar vilket ju är ett lagkrav. Verkligheten är dock att nästan alla i kraft av lite högre 

ålder har rätt till 31-32 dagar. Förvaltningen har cirka 425 anställda, så redan i detta exempel 

är det en betydande felbudgetering. Ytterligare liknande exempel finns att läsa i rapporten. 

Nämnden har därför beslutat att begära omedelbar budgetanpassning för 2017 samt i 

budgeten för 2018. Nämnden har också beslutat att uppdra åt förvaltningschefen att senast 

till nämndmötet i november inkomma med en handlingsplan gällande föreslagna 

besparingar, som skall genomföras under 2018. Många av de slutsatser som nu antagits av 

nämnden har vi moderater pekat på inte minst under 2017. Vi gläds därför över att de 

styrande partierna insett allvaret när man nu har antagit genomlysningen och dess 

rekommendationer. Min/vår förhoppning är att vård och omsorg med dessa förslag får en 

budget i balans, vilket kommer att gagna både medarbetare och brukare. 

Ulf Jiewertz,  moderat talesperson i vård och omsorg                ulf.jiewertz@gmail.com 

Välkommen att hänga med  

I Båstad finns en kvinnoförening där alla intresserade kvinnor är välkomna att delta.  Vi kallar 

den för MQ. Vi främjar kvinnors möjligheter och genomför olika kampanjer och trevliga 

aktiviteter. 

I höst besöker vi Teddykompaniet 12/10 18.30 och Bokhandeln 16/11 19.00 . På våra träffar 

får vi alltid intressant information och nya kunskaper, ofta med något gott att äta och dricka 

till! 

Anmäl dig till mona.kallback@telia.com . 

MQ har en styrelse på sex personer och i länet finns en bas i Malmö. Välkommen att höra av 

dig ! 

Birgitta Abelin, Ordförande,        birgitta.abelin@swipnet.se     Mobiltel: 070-566 07 92   

mailto:ulf.jiewertz@gmail.com
mailto:mona.kallback@telia.com
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Utbildningsnämnden 

Den 13 juni höll utbildningsnämnden möte. Den viktigaste punkten då gällde ”Den optimala 

skolorganisationen”. 

 

Förvaltningens förslag var att: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma 

eleverna från Sandlyckeskolan i Torekov. Förslövs skola byggs till enligt förstudie och 

Sandlyckeskolan läggs ner. 

 

Helena Stridh (Bjärepartiet, BP) yrkade på att: Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och 

renovera så att den blir ändamålsenlig och att Västra Karups skola moderniseras och det 

skapas lokaler för slöjd, grupprum, lärarplatser mm. 

 

M, L och S yrkade på att: En F-6 skola inom kommunens södra del och en F-9 skola i Förslöv 

samt att Västra Karups skola och Förslövs skola moderniseras. Detta för att motsvara dagen 

krav och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig och likvärdig utbildning. 

Sandlyckeskolan läggs ner.  

 

Bjärepartiets yrkande bifölls av C och SD och vann duellen. 

 

Vårt sista ord är inte sagt gällande denna optimala skolorganisation. Enligt oss Moderater är 

de största förlorarna våra elever i den västra delen av kommunen. 

 

Susanne Jung, talesperson i utbildningsnämnden     susannejung@swipnet.se  

 

                            

 

mailto:susannejung@swipnet.se
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Intervju:  Johan – vår nya gruppledare  

Johan Olsson Swanstein sedan en tid tillbaka vår nye gruppledare  

för Kommunfullmäktigegruppen i Båstad kommun.  

Här följer en kort presentation. 

 

1. Vem är du Johan? 

Jag är nyss fyllda 40 år och uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Efter att ha studerat bland 

annat Statsvetenskap i Lund samt samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap, 

ledde det fram till en lärarexamen. Jag undervisade en tid och fortsatte därefter med studier 

i organisationsledarskap och arbete som chefskoordinator på Malmö högskola. Därefter 

följde sju år som produktchef och ansvarig för samordningen mellan näringsliv och 

samhällsforskning på Studentlitteratur innan det blev flytt till Båstad kommun och nytt 

arbete i Helsingborg.  

 

2. Vad arbetar du med idag? 

Jag arbetar nu som utvecklingschef för samtliga förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor i Helsingborgs kommun, 

berättar Johan. 

 

3. Och det politiska engagemanget i Båstad kommun? 

Sedan en tid tillbaka har jag varit vice ordförande för Bjäre 

Båstad Moderaterna och sitter i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Numera är jag även gruppledare för 

Kommunfullmäktigegruppen. Den rollen innebär att jag ska 

leda och fördela moderaternas arbete i kommunfullmäktigegruppen. Målsättningen är att 

försöka få fram en bra och samlad moderat politik. 

 

4. Varför är du moderat? 

Därför att jag tycker att moderaterna står för jätte viktiga ideal, frihet och valfrihet. Dessa 

ideal ger människor möjligheter, anser jag. 

 

5. Hur hinner du med allt? 

Det är inte alltid lätt, men det gäller att delegera och naturligtvis prioritera i livet, säger 

Johan. Utöver arbete och politik består livet av min hustru Filippa, som arbetar som 

integrationschef i Båstad kommun, samt två barn och ett tredje på väg.  

 

Johan O Swanstein (M), Båstads Kommun, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige  

johan.swansteinolsson@moderaterna.se  

mailto:johan.swansteinolsson@moderaterna.se
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Myndighetsnämnden 

Ekonomi samhällsbyggnad: 

Jag har fått information att vi “håller budget” vad gäller Bygglov och Miljö. 

Flera företag har visat intresse för en etablering i kommunen, bland annat på det nya 

stationsområdet och i Östra Karup. 

Hårt tryck för bygglov 

Det är hårt tryck generellt på bygglovssidan.  Handläggarna har haft mycket arbete att göra i 

sommar. Ett par exempel på kommande projekt är: Bjärekraft som nu bygger i Förslöv och i 

Östra Karup ska det byggas en bensinmack.  Beslut väntas nu från trafikverket vad gäller 

macken. 

På gång är också flerfamiljshus i Hasselbacken, Haakons hus, Norrvikens kust och 

Tuvelyckan. 

Förhöjda gränsvärden 

Under sommaren har prover tagits på schaktmassor i Hemmeslöv. Här konstaterades 

förhöjda värden av bly och zink. Vad dessa värden härstammar ifrån är oklart, men det rör 

sig troligtvis om mycket gamla synder. 

I Torekov har vattenprover tagits och konstaterats överstiga kraven på tillåtna gränsvärden 

av bekämpningsmedlet Totex strö. Det anses dock inte utgöra fara för de boende. 

Intressanta ärenden: 

Ett fåtal ärenden har varit uppe i nämnden under augusti månad. De bygglovsärenden vi 

hade avgjordes med en enig nämnd. Denna gav bygglov för en monopolmast 

(telekommunikationsanläggning) i Boarp och tillstyrkte ett bygglov för ändring av stall till 

lager/butik i Påarp. 

Höga sanktionsavgifter och rekordvite: 

Under sommaren har några fall av sanktionsavgifter utdömts. Dessa har gällt olovliga 

byggnationer av stödmurar, sammanlagt sex stycken, som anlagts vid nybyggnationer på 

grund av sluttande tomter och där ingen av tomtägarna hade uppfattat att det krävdes 

bygglov, samt ett fall med rekordhögt vite på grund av att fastighetsägaren troligen icke har 

godkänt avlopp.  Vad gäller stödmurarna utdömdes sanktionsavgifter på 10 000 kr till 20 000 

kr. Avloppssanktionens vite uppgick till 250 000 kr. 

 I det första fallet med stödmurarna innebär vitet i realiteten 30 dagsböter att jämföra med 

sommarens IT-skandal med Trafikverkets hemligstämplade försvarsuppgifter som resulterat i 

15 dagsböter. Det andra vitesförläggandet resulterade i att fastighetsägaren ser sig tvingad 

att sälja sin fastighet. 

De höga sanktionsavgifterna upplever jag att många fastighetsägare känner sig maktlösa 

inför som enskild i förhållande till det allmänna. En fråga jag ställt mig är hur kommer dessa 

beslut att uppfattas ur ett allmänrättsligt perspektiv? Vad gör vi politiker åt detta? 

Claes Sundin, talesperson i myndighetsnämnden        sundin@bjarenet.com  

mailto:sundin@bjarenet.com
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Kalendarium Hösten 2017 

Kommande aktiviteter och möten (Med reservation för eventuella ändringar) 

 

Beslutsmöten i sessionssalen klockan 19.00-21.00 

Måndagen den 4 september 

Måndagen den 2 oktober 

Måndagen den 6 november 

Måndagen den 4 december 

 

Medlemsmöten vanligen i sessionssalen vanligen 19.00-21.00 

Måndagen den 11 september OBS tiden 18.00-20.00  Regionrådet Carl-Johan Sonesson 

Måndagen den 9 oktober  ”Gröna frågor” 

Måndagen den 30 oktober  Skolfrågor med skolchef Sara Damber 

Måndagen den 27 november  Företagarrådet,  Handelskammaren 

 

Styrelsemöten vanligen i partilokalen måndagar klockan 19.00-21.00 

Tisdagen den 22 augusti 

Måndagen den 25 september 

Måndagen den 16 oktober 

Måndagen den 20 november 

Måndagen den 11 december 

 

Seniormöte på Drivan 

Torsdagen den 7 september klockan 13.00 

 

Moderatkvinnorna 

Torsdagen den 12 oktober klockan 18.30  Studiebesök på Teddykompaniet 

Torsdagen den 16 november klockan 18.30 Studiebesök i Bjäre bokokhandel 

 

Regionmöten 

Måndagen den 18 september klockan 18.00-21.00  Förbundsråd i Lund 

Lördagen den 25 november Nomineringsstämma i Malmö 

 

Kyrkovalet 

Söndagen den 17 september 
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Rapport från riksdagen! 
 

Hoppas att ni har haft en skön sommar!  Riksdagen har i skrivande stund sommaruppehåll 

men denna sommar har ändå varit politiskt intensiv. Anna Kinberg Batras avgång som 

partiordförande har väl ingen missat, liksom Transportstyrelsens IT-skandal. Det har 

inneburit ett antal telefonmöten och för vissa, även extra utskottsmöten. I mitt fall har 

Kommunutredningen haft möte inför delbetänkandet om avtalssamverkan som ska vara 

klart i september. Det innebar läsning, avstämning med partikamrater och resdagar. 

 

Själv har jag mer eller mindre framgångsrikt försökt vara lite ledig mellan varven. Men jag 

har passat på att delta i kampanjer på olika marknader och här hemma. Det är alltid kul att 

träffa partikamrater och potentiella väljare. Därutöver går partierna under sommaren på 

högvarv bakom kulisserna: den allmänna motionstiden, som 

berör både enskilda men även partierna i de olika utskotten, 

pågår från riksdagens öppnande fram till början av oktober. Då 

ska alla de förslag lämnas in som riksdagens utskott sedan 

arbetar med under året. Hör gärna av er om ni har några kloka 

idéer! 

 

Det är ju året före val vilket betyder provvalstider. Ett ypperligt 

tillfälle att fundera på vilka frågor vi som politiker tycker är 

viktiga och vill arbeta med kommande mandatperiod. Själv 

söker jag förnyat förtroende för ännu en mandatperiod i 

riksdagen. Jag hoppas på Din röst! Kolla gärna in min 

provvalssida för kort text, filmsnutt och diverse länkar till inlägg på sociala medier: 

https://provval.moderaterna.info/kandidat/id/785/Anette_Åkesson  

 

Anette Åkesson, riksdagsledamot  

 

Mailadress: anette.akesson@riksdagen.se   eller anette.akesson@moderaterna.se   

Blogg: https://anetteakesson.wordpress.com/   

Facebook, Twitter och Instagram 

 

Ha en fin höst och glöm inte Kyrkovalet! 

 

Hälsar styrelsen för Båstad Bjäre moderaterna. 

Redaktör Belisa Berglund. Berglund.belisa@gmail.com  

https://provval.moderaterna.info/kandidat/id/785/Anette_Åkesson
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