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Vi fortsätter kampanjandet i alla väder – inget  

hindrar en hängiven och målmedveten Moderat! 

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

eller besök oss på Facebook: Bjäre Båstad Moderaterna.  
  

Ordföranden har ordet   

För att vinna valet i Båstad, är det viktigt att vi alla kan vår värdegrund.  

Båstadmoderaternas politik vilar på en demokratisk grund. Den innebär respekt för den 

enskilda människan och människans vilja till att utveckla sitt eget liv. Det gäller från skolan 

genom yrkeslivet och till den omsorg som kan behövas när man har blivit äldre. Vi får aldrig 

vackla i synen på alla människors lika värde, oavsett var i livet man befinner sig.  

Livskvalitet och värdefulla beslut 
Vi moderater vill öka livskvaliteten för alla medborgare. Olika sakpolitiska ställningstaganden 

ska alltid falla tillbaka på denna grund, och vi måste i varje beslut tänka på att besluten ska 

vara värdefulla för de som berörs. När vi moderater har detta i bakhuvudet är det enklare att 

navigera i de politiska farvattnen. Nu har vi cirka 40 veckor på oss att på olika sätt föra ut det 

moderata budskapet till valdagen. Jag tror att vi tillsammans kommer att lyckas med detta – 

och därmed göra Båstad kommun till en ännu bättre plats att leva och bo i!  

 

Nästa år firar vi 100-årsjubileum 
Just detta har de olika föreningarna i Bjäre Båstad arbetat med sedan 1918! Därför firar vi 

100 år nästa år med festligheter som sig bör vid 100-års kalas. Separat inbjudan till detta 

kommer i början av nästa år. 
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Nomineringsstämma i januari 
Nu arbetar vår nomineringskommitté med förslaget till 

kommunfullmäktigelistan. Alla medlemmar kallas därefter till 

nomineringsstämma den 15 januari 2018. Särskild kallelse 

enligt våra stadgar kommer att skickas ut till er alla. 

 

Positiv attitydförskjutning 
I år har några av föreningens medlemmar varit ute på våra torg 

ett antal gånger för att samtala med våra medborgare om 

politiska frågor. Vår upplevelse av detta är att det har skett en 

attitydförskjutning hos allmänheten åt det positiva hållet. Vi har fått många kommentarer, 

som ”kul att ni är ute - ni har min röst”! Under 2018 intensifieras detta och ni alla är varmt 

välkomna att vara med. Alla behövs. 

 

Stöd vår valbudget 
Så är det dags att återigen betala in medlemsavgiften för nästa år. På inbetalningskortet finns 

en liten rad där man kan fylla i en summa som går direkt till Bjäre Båstad Moderaterna. Har 

du möjlighet att göra det så går de pengarna direkt in i valbudgeten. Lite mer resurser 

betyder mycket! Hoppas att du fortsatt vill vara medlem under det viktiga valåret 2018! 

Till sist så vill jag önska er alla en fin adventstid och om några veckor en riktigt God Jul. 

 

Ulf Jiewertz, ordförande I Bjäre Båstad Moderaterna      ulf.jiewertz@gmail.com  

     
Rapport från Vård- och omvårdnadsnämnden 

Inom vård och Omsorgsnämnden har debatten omkring den stora genomlysningen av 

verksamheten pågått hela hösten. Det har funnits oenighet mellan partierna kring de extra 

pengar som föreslagits från utredarna. Olika löften har givits och sedan tagits tillbaka av 

ordföranden i nämnden.  

Under de senaste åren har nämnden och verksamheten haft röda siffror och det har varit 

uppenbart svårt att få en budget i balans. Besparingar måste till och ska göras. Enligt 

Omsorgschefens plan handlar det om dryga 2 miljoner kronor för 2018. Beslut i fullmäktige 

är tagna så att budgeten ökas med knappa 8 miljoner kronor. Detta efter ett tilläggsyrkande 

från oss moderater tillsammans med liberaler, socialdemokrater, miljöpartister samt 

centerpartister med 3.7 miljoner kronor. Så under 2018 bör nämndens budget vara i  

balans. 
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Nytt särskilt boende i Förslöv 

Det nya särskilda boendet som ska byggas i Förslöv blir allt tydligare i sina konturer. Det är ju 

mycket arbete som ska göras innan spaden kan sättas i marken.  

Boendet planeras att tas i bruk till årsskiftet 2019 -2020. 

Verksamhetsområdet är stort och berör många människor i vår kommun.  För att det hela 

ska fungera optimalt finns det idag 343 årsanställda. Många ytterligare arbetar deltid eller på 

timmar, vilket ju då innebär att antalet verksamma är betydligt högre. I grunden är 

verksamheten mycket bra med fantastiska medarbetare med ett stort hjärta. 

En bra sommar för vården 

Sommaren brukar alltid vara en svår period att bemanna, dels på grund av semestrar men 

också för att det kommer hit sommargäster som också behöver vård. Omsorgschefen har nu 

redovisat de enkätsvar som personalen avgivit för sommaren 2017. I stort kan vi glädjas över 

att de flesta uppger att denna sommar upplevts som betydligt bättre än tidigare somrar. 

Så efter höstens alla turer kring pengar och svåra beslut, känns det hoppfullt inför 2018. Vi 

arbetar ju för att de som har behov av omsorg på något sätt, ska få det allra bästa. 

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

 

Välkommen att hänga med  

Ett år med många spännande besök 

Vi i Moderatkvinnorna har detta år gjort flera spännande och roliga besök hos olika 

framgångsrika företag inom kommunen. På dessa har vi fått information och tagit del av de 

olika ledningarnas utveckling och framtidsplaner. 

Det här är företagen som vi ordnade besökskvällar hos:  

Vita Snäckan, som är en rätt ny affär med fint klädsortiment och heminredning med stor 

försäljning. Torekov Hotell, som är under utbyggnad med stora framtidsplaner. 

Teddycompaniet, når ut över hela världen med sina mjuka leksaksdjur.  

På Bokhandeln i Båstad fick träffa den nye ägaren som gav oss 

information om böcker inför julen.  

Fler intressanta och roliga besök är planerade och ni ska veta att 

Alla är välkomna, kvinnor som män! Kontakta Mona Källbäck 

mona.kallback@telia.com  om du vill få inbjudan framöver.  

Birgitta Abelin, Ordförande i M-kvinnorna,        

birgitta.abelin@swipnet.se      Mobiltel: 070-566 07 92   
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Rapport från Utbildningsnämnden 
Vid mötet i november beslutades att informationen från skolchefen angående den optimala 

grundskoleorganisationen, gällande norra delen (Båstad, Hemmeslöv och Östra Karup), ska 

överlämnas till kommunstyrelsen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen sammankallar till ett 

gemensamt möte med utbildningsnämnden i mitten av januari utifrån det material som 

hittills har presenterats. 

 

Svårare att få lärare 

När det gäller personalsituationen inom kommunen för förskole- och grundskolelärare kan 

man konstatera att tidigare har det varit stabilt. Men under denna höst har det blivit allt 

svårare att rekrytera nya legitimerade lärare. Desto viktigare för oss att ha en bra 

skolorganisation att erbjuda i framtiden.   

    

Från Moderaternas sida vill vi fortsätta vår version ”att krama elever hellre än byggnader”. 

Vi moderater vill se en skolorganisation som ger de bästa 

förutsättningar för alla barn och elever i Båstads kommun. Att 

skapa en optimal skolorganisation för förskola och grundskola är 

ett komplext uppdrag vilket vi fortsätter att arbeta med. Skolans 

värld förändras oavbrutet. Det har visat sig att många av våra 

skolor har problem med ändamålsenliga lokaler för dagens 

undervisning.  För att lärare ska söka sig till vår kommun och 

stanna kvar måste skolorna vara attraktiva.  

 

Utvecklande lärarsamarbete 

För små enheter bidrar även till att det medför svårigheter för 

kompetensutveckling för lärarna. Därför behövs ett strukturerat samarbete, så kallat 

kollegialt lärande, så att lärarna kan tillägna sig kunskaper för att utveckla sitt lärande. Det 

har blivit alltmer viktigt för vår lärarkår.  

 

Arbetar för sammanslagningar 

Vi önskar fortfarande att Torekov, Grevie och Västra Karups skolor slås ihop med placering i 

Västra Karup. Eleverna från Grevie går sedan ett par år tillbaka i Västra Karup och det 

fungerar mycket bra. Men Bjärepartiet, Centern och Sverigedemokraterna står fortfarande 

fast vid sitt beslut att det ska finnas en skola i varje by på Bjärehalvön. Detta trots att 

Sandlyckeskolan i Torekov behöver rustas upp för nästan 20 miljoner! Även skolan i Västra 

Karup är i behov av omfattande åtgärder, framförallt av ventilationen.  Det är också dags för 

övergripande arbete med byggnaden samt tillbyggnad. 

 

Susanne Jung, talesperson i utbildningsnämnden susannejung@swipnet.se  
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En stabil ledning behövs! 

Nu är det mindre än ett år till valet. Vi moderater går in i 2018 

med tillförsikt och nystart på riksplanet. Lokalt i politiken satsar 

vi på att ge Båstad en stabil ledning med fokus på framtiden, en 

ledning som är beredd att ta ansvar. Mycket i Båstad är bra 

men vi står för inför stora prövningar och här behövs moderat 

politik! 

 

Trygghet och långsiktighet 

Vid vårt senaste kommunfullmäktigemöte behandlade vi 

budgeten. Vi moderater värnar välfärdens kärna; skola, vård 

och omsorg. Vi lade ett eget budgetförslag som präglades av ansvar för framtiden. Tydligt är 

att vi behöver lyfta näringslivsfrågorna och aktivt arbeta för jobbskapande åtgärder. Detta 

för att långsiktigt få en positiv utveckling för kommunens ekonomi. Vi valde att prioritera 

möjligheterna för vår personal inom kommunen att få en bra löneutveckling och menar att 

kvaliteten på verksamheten börjar och slutar med vår personal! 

 

Skolan och vården får nödvändiga resurser 

Trygghet är en grundläggande faktor för god livskvalitet och ett prioriterat område för oss 

moderater. Vi föreslog att kommunen anställer en säkerhetssamordnare. Denna person 

skulle få till uppgift att arbeta tillsammans med polisen, det ideella samhället och våra 

verksamheter kring brottsförebyggande insatser. Det behövs anser vi för att kunna känna 

trygghet och minska risken för att bli utsatt för brott av olika slag. Tyvärr fick vi inte gehör för 

detta förslag vid mötet. Men tillsammans med övriga partier i opposition, kunde vi i alla fall 

tillskjuta vård- och omsorg samt barn- och skola nödvändiga resurser för att klara sina 

uppdrag och därmed värna kärnverksamheten. 

Vi moderater ska bygga ett starkt lag som kan vinna valet 2018. Det är inget ensamarbete. Vi 

behövs alla och jag hoppas att du är med i arbetet genom att kampanja och föra ut vårt 

budskap till Bjäreborna.  

Jag vill passa på och önska en God Jul och ett Gott Nytt År! När vi är tillbaka i januari kör vi så 

det ryker.  

Johan Olsson Swanstein, Gruppledare. johan.swansteinolsson@moderaterna.se   

Johan Olsson Swanstein sedan en tid tillbaka vår nye gruppledare för 

Kommunfullmäktigegruppen i Båstad kommun. Läs mer om Johan på 

www.bjarebastad.moderatwebb.se  
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Kalendarium 2018  

Kommande aktiviteter och möten (Med reservation för eventuella ändringar) 

 

Beslutsmöten i sessionssalen klockan 19.00-21.00 

Måndag 8 januari 

Måndag 12 februari 

Måndag 5 mars 

Tisdag 3 april 

får återkomma till när vi skall lägga in maj mötet eftersom det skulle hamna på 

valborgsmässoafton eller 1 maj 

Måndag 4 juni 

Måndag 3 september 

Måndag 1 oktober 

Måndag 5 november 

Måndag 3 december 

 

Nomineringsstämma 

Måndagen den 15 januari 2018 klockan 18.00  OBS tiden! 

 

Årsmöte 

Måndagen den 19 mars 2018 .  Fler aktuella datum hittar ni på vår hemsida. 

 

Rapport från riksdagen!  
Det är en intensiv höst som snart går till ända. Vi har fått en ny partiledare, Ulf Kristersson. 

Han bygger om och han bygger på sitt team. Det börjar bli färdigt nu. Att opinionssiffrorna 

har börjat peka uppåt ger energi. Den energin kommer att behövas när vi nu snart går in i 

valåret 2018. Nyligen tillsattes den viktiga posten, en digital valledare. Det jobbet har 

minsann inte funnits så länge och är ett bra exempel på att det även skapas nya jobb i denna 

digitaliseringens tid. 

 

Allianssamarbetet fungerar bra 

I oktober hade vi vår arbetsstämma. Där beslutades om den politik som har arbetats fram de 

senaste två och ett halvt åren. Moderaterna har lagt en budget i riksdagen som behandlas 

under hösten. Tyvärr blir det inte en gemensam budget med Alliansen. Men ni ska veta att 

Allianssamarbetet fungerar bra på utskotts-, partiledar- och gruppledarnivå. Det bådar gott! 

Och i finansutskottet trivs vi väldigt bra med Elisabeth Svantesson som vår nya gruppledare. 
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Jobbar på fortsatt riksdagsarbete 

Nomineringsstämman har varit. Tyvärr 

hamnade jag först på en 4:e plats på valsedeln 

för norra och östra Skåne. Det är en svår 

valkrets, som motsvarar gamla Kristianstad län. 

Båstad är den kommun i valkretsen med 

avlägset störst andel M-röster – så det vore 

inte mer än rätt att vi har fortsatt 

representation. Om 2/3 av de som röstar på 

moderaterna i Båstad väljer att kryssa mig 

räcker det. Men det blir inte lätt. M som parti gillar personval men våra väljare tycker inte 

om att kryssa… Jag kommer att jobba hårt för det!  

 

Jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Och så hoppas jag att vi alla hjälps 

åt att jobba för att både Båstad, Skåne och hela Sverige får Alliansstyren – eller motsvarande 

– från september 2018!   

Anette Åkesson, riksdagsledamot 

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

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

 

 

GOD JUL och GOTT NYTT MODERATÅR!            

Önskar styrelsen för Båstad Bjäre moderaterna.  

 

                       
 

 

Redaktör Belisa Berglund. Berglund.belisa@gmail.com  
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