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                          Förberedelser inför valarbetet. Snart börjar kampanjandet!  

Medlemsbrev Mars 2018 
Se vår nya hemsida:   https://bjarebastad.moderatweb.se  
eller besök oss på Facebook: Bjäre Båstad Moderaterna.  
  
Ordföranden har ordet 

Hej alla medlemmar i Bjäre Båstad Moderaterna 

Det är roligt att vara moderat just nu. Vinden som har varit lite kall har blivit betydligt 
varmare och jag är övertygad om att den under våren och sommaren blir till en kraftig 
medvind! 

Under vintermånaderna har det arbetats intensivt med alla förberedelser inför valet i 
september. Det är ett val som känns oerhört viktigt att vinna här i Bjäre Båstad. Båstad 
kommun behöver utvecklas med ett stabilt styre som långsiktigt och förtroendeingivande kan 
arbeta med alla de viktiga frågorna, som utveckling av näringslivet, vård och omsorg samt 
den viktiga skolstrukturen.  

Arbetslaget är fastställt 
För att nå målet har vi i januari haft en nomineringsstämma som fastlade det arbetslag som i 
kommunfullmäktige med kraft och styrka ska driva den moderata politiken. Första namnet på 
listan är Johan Olsson Swanstein.  
Ytterligare ett arbetslag är styrelsen för Bjäre Båstad Moderaterna som valdes på det 
välbesökta årsmötet nyligen i mars. Där fick jag förtroende att ytterligare ett år arbeta som 
ordförande för föreningen. Tack till er alla för förtroendet! Glädjande var också att tre nya 
medlemmar valdes in i styrelsen. Det är Ninni Markow, Irene Wikström och Johan 
Wastensson. Ni är så välkomna att med era kunskaper bidra till ett framgångsrikt arbete!  

Vårkampanjerna börjar 
När nu våren gör sin entré kommer vi att vara ute på gator och torg för att sprida det 
moderata budskapet. Vårkampanjen börjar den 5 april och håller på en månad. Vill du vara 
med, ta en kontakt med Mona Källbäck, mona.kallback@telia.com  eller 073-731 03 21.  
 

 

https://bjarebastad.moderatweb.se/
mailto:mona.kallback@telia.com


Medlemsbrev mars 2018 
 

Valprogram på gång 
Vi arbetar nu också med att sammanställa valprogrammet som ska 
presenteras och distribueras till alla hushåll i kommunen. Det är 
mycket arbete som ska göras för att vinna valet, och ju fler vi är 
som kan hjälpa till desto bättre. Glädjande nog har vi blivit 47 
stycken nya medlemmar jämfört med förra året så här dags.  
 
I maj firar vi födelsedagsfest! 
Vi ska inte bara arbeta utan vi ska också unna oss att gå på 
födelsedagsfest. De olika föreningarna som numera är en -  Bjäre 
Båstad Moderater fyller i år 100 år! Detta kommer att 
högtidlighållas med en 100-års middag i Norrvikens trädgårdar 
den 15 maj. Vi hoppas att vi kan få hit en särskilt prominent moderat gäst. Mer information 
med inbjudan kommer, men spara datumet, ju fler vi blir desto roligare blir det. 
En Glad Påsk vill jag önska er alla. 

Ulf Jiewertz        Ordförande Bjäre Båstad Moderaterna              
ulf.jiewertz@gmail.com  
 

 

Hjälp oss med en jubileumsskrift! 

Naturligtvis vill vi ha en jubileumsskrift! Vår ambition är att sammanställa något av allt det 
som hänt under alla dessa år. Förutom att en jubileumsskrift blir ett fint 100-årsminne, är det 
också en bra reklam att sprida under detta valår. Men för att lyckas med detta behöver vi er 
hjälp. Just nu går vi igenom vad som finns i arkivet, men tyvärr hittar vi inte så mycket sparat.  

Så har du något spännande minne sparat från åren som gått, ett kort eller någon text från 
förr vore det fint om du ville dela med dig av detta. Alla tips mottages tacksamt. 

Här är några exempel på information som vi söker till jubileumsskriften: 
- Protokoll, Vilka har varit ordföranden under åren? 
- Hur många mandatperioder har vi haft ett moderatlett styre?  
- Hur ser medlemsutvecklingen ut? 
- Bilder, Tidningsurklipp, Episoder och 

anekdoter  
 

Maila eller ring till Lena Kello, 070-626 07 91. 
Lena.kello@gmail.com eller Belisa Berglund, 
berglund.belisa@gmail.com   
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Gruppledaren har ordet 

Slå vakt om skolan! 

Moderaterna ska vara framtidsrösten i valet 2018. Det är vår 
målsättning. Därför är utbildningsfrågorna så viktiga! 

I förskolan läggs grunden 

Det är många gånger i förskolan som grunden läggs för barns 
förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna. Våra förskolor behöver 
därmed kunna tillvarata barnens naturliga nyfikenhet och lust att 
lära. Därför är skolans kunskapsuppdrag så viktig. Ingen elev ska 
behöva lämna grundskolan utan godkända betyg i alla kärnämnen. 
Skolans verksamhet ska därför tydligare följa upp och säkerställa att elever når sina 
kunskapsmål. För att förbättra elevernas färdigheter och kunskaper i räkning och läsning 
anser vi att extra satsningar bör göras inom dessa områden.  

Mer fokus på natur och matte 

Vi fick in i det skolpolitiska programmet extra fokus på naturvetenskap och matematik. Detta 
gläds vi åt och kämpar nu vidare också på satsningar för ökad kunskap inom språk, där vi 
också har tappat, vilket inte är bra för vår konkurrenskraft. 

Mer extra stöd krävs 

Vi ser ett behov i skolan för såväl extra stöd som extra stimulans. Detta behöver utvecklas för 
de särbegåvade barnen.  Även detta fick vi med i det skolpolitiska programmet. 

Varje barn och elev ska känna trygghet och uppleva att skolmiljön är inspirerande. När 
kommunfullmäktige skulle ta ställning till hur skolstrukturen skulle se ut för södra sidan i vår 
kommun blev resultatet inte det vi önskade. Vi önskade en grundstruktur för den södra sidan 
med två skolor och satsningar på innehållet, en bra och fungerande elevhälsa, 
specialpedagogiskt stöd och möjlighet för våra lärare att arbeta tillsammans för att klara just 
kunskapsuppdraget.  

Vi behöver satsa på våra lärare 

Vi kommer att behöva rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter att kämpa för 
en modern kunskapsskola som lägger grunden för framtiden. Vi återkommer i debatten när 
strukturen för den norra sidan ska tas. För utbildningens kvalitet och för att eleverna ska 
lyckas väl i skolan är läraren av avgörande betydelse.  Vi har många duktiga lärare i vår 
kommun och dem ska vi vårda och satsa på. 

Johan Olsson Swanstein, gruppledare,   johan.swansteinolsson@moderat.se  
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Rapport från Vård och Omsorgsnämnden 

Året 2017 var ett omvälvande år för nämnden. Förra årets stora underskott på 8.4 miljoner 
kronor krävde stor genomlysning för att komma tillrätta med ekonomin.  

Som jag tidigare har skrivit utmynnade detta ut i ett antal punkter, som nu under 2018 ska 
förverkligas, så att vi får en budget i balans. Detta år blir därför ett år med fokus på 
ekonomin, utan att försämra för de som behöver ta del av vår verksamhet. Inte heller vår 
personal ska behöva uppleva försämringar. Tvärtom, vi har beslutat om ett 
vidareutbildningsprogram och på djupet ta tag i frågan om varför det bland annat är höga 
sjukskrivningstal. Vi i oppositionen tillförde också extra medel i budgeten till nämndens 
förfogande.  

Tre starka vallöften nästa mandatperiod 

Vi har särskilt tre vallöften som vi hoppas kunna förverkliga under nästa mandatperiod. Det 
är en utmaning som vi är beredda att jobba hårt för. Dessa löften är att förverkliga våra högt 
uppsatta vård- och omsorgsmål, att bygga ytterligare ett boende för kognitivt sjuka samt 
att skapa fler korttidsplatser. 

Jag påstår att Bjärepartiet och vårt nuvarande kommunalråd inte riktigt förstår hur komplext 
och svårt arbetet är med att uppnå målen, som är högt satta. Vi moderater vill att vår 
kommun ska vara ett av landets absolut bästa när det gäller att bistå de invånare som 
verkligen behöver stöttning i svåra livssituationer.   

I vårt Moderata program säger vi inledningsvis ”att vi skall ge de personer som behöver, 
tjänster med god kvalitet, alla skall känna sig delaktiga i beslut och bli respektfullt 
bemötta. Detta oavsett om man önskar bo kvar i hemmet eller på ett särskilt boende.” 

Kommer snart behov av nytt boende 

Vi moderater vet att kommunen inom överskådlig tid behöver satsa på ytterligare ett boende 
för kognitivt sjuka. Arbetet med detta måste starta snarast.  

Vi vet också att vi måste satsa på anhörigstöd och socialt innehåll. Vi bör återgå till den 
budget på cirka 1.8 miljoner kronor som fanns när vi styrde.  

Fler korttidsplatser behövs 

Vi vet att vi måste tillse att skapa fler korttidsplatser. Köpta platser utanför kommunen är 
dyra. 

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

Ulf Jiewertz, ordförande I Bjäre Båstad Moderaterna      ulf.jiewertz@gmail.com  
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Välkommen att hänga med  

Välkommen på företagsbesök med MQ 
 
Under våren fortsätter vi med att besöka olika företag i kommunen. Vi vill understryka att 
både kvinnor och män är välkomna på våra träffar! 
 
Vårens besöksprogram är spikat och vi fortsätter att besöka olika företag i kommunen. Ett 
har vi redan hunnit avverka. Det var hos NP-Nilssons trä som nyligen har fått företagarpris.  
 
Nästa besök blir hos företaget Vita Snäckan. Platserna är få och många brukar vara 
intresserade, så anmäl snabbt ert intresse. Vi ses där den 19 april. Vita Snäckan är 
klädbutiken med senaste nytt i damkläder och smycken. Adressen är Köpmansgatan 64 i 
Båstad. 
Den 16 april får vi information om Pensioner av en expert i detta ämne. 
Den 8 maj får vi lyssna på Justitierådet Anders Hansson som pratar om Trygghet och 
brottslighet. 
I juni under restaurangveckan besöker vi Hotel Riviera Strand.  Hotellets restaurang har fått 
högt betyg för sin fantastiska mat vid restaurangrankningar. Till god mat njuter vi också av 
hotellets underbara utsikt vid havet. Inbjudan kommer med exakta datumet. 
Anmälan sker till Mona Källbäck mona.kallback@telia.com  eller 073-731 03 21. Alla 
intresserade män och kvinnor är välkomna. 
 
Birgitta Abelin, ordförande birgitta.abelin@gmail.com   mobilnr: 070-566 07 92 
 
 

Rapport från Utbildningsnämnden 
Vid mötet i december förra året fick vi i Utbildningsnämnden rapport om att Malens 
förskola i Båstad inte uppfyllde alla krav gällande lokalerna. Där rådde ett eftersatt underhåll 
med stora brister i städningen och underkänd ventilation. Så sent som vid 
Utbildningsnämndens senaste möte, den 6 mars 2018, har det fortfarande inte hänt mycket. 
En uppfräschning av lokalerna är planerad. Storstädning har genomförts men inte 
tillfredställande. Städningsuppdraget är upphandlat och vi med Moderaterna i spetsen, gavs 
direktiv om att kontraktet snarast måste granskas och ifrågasättas. 
 
Onödig oro för tillfällig lösning 
Som ni säkert har läst i tidningarna, har det från föräldrahåll kommit kritik angående 
placeringen av 17 förskolebarn i A huset på skolan i Båstad. Detta sker på grund av att det 
för närvarande saknas 34 förskoleplatser i kommunen varav de flesta i Båstad. Det handlar 
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då om att 6-åringar, från Päronbyns och Malens förskolor, som 
under tre månader kommer att vistas där.  Vid 
Utbildningsnämndens möte den 6 mars fick vi möjlighet att 
besöka lokalerna.  De var ljusa och fräscha. Barnen kommer aldrig 
att vistas ensamma utomhus och det är bara en kort promenad 
till närmaste lekplats. Jag är helt övertygad om att de problem 
och den oro som föräldrar har framfört, har våra tjänstemän 
redan arbetat med.  Barnens bästa är alltid i fokus och det finns 
lagar och förordningar som måste uppfyllas. Till hösten kommer 
trycket på förskoleplatser att lätta då många barn börjar i skolan.  
 
Föräldrar ifrågasätter ny skola i Grevie 
Vi har ju från Moderaterna kämpat hårt för att förvaltningens förslag angående 
skolorganisation för södra sidan skulle gå igenom. Det vill säga, att bygga om och till Västra 
Karups skola och därefter lägga ner Sandlyckeskolan i Torekov. I kommunfullmäktige i 
februari togs dock det förväntade med ändå så nedslående beslutet att behålla 
Sandlyckeskolan och bygga ny skola i Grevie. Det var Bjärepartiet, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna som stod bakom detta. Det är inte utan glädje jag läser i tidningen 
Bjäre. nu att föräldrar i Västra Karup ställer sig frågande till beslutet. De ekonomiska 
konsekvenserna av beslutet har vi ännu ej sett. 
 
Tyvärr ställdes Utbildningsnämndens februarimöte in. Det fanns inte tillräckligt med 
beslutspunkter ansåg ordförande. Både Moderaterna och Liberalerna protesterade mot 
detta då vi ansåg att det fanns mycket annat att ventilera, till exempel skolchefens avgång 
Jag önskar er en riktigt skön vår!  
Susanne Jung, talesperson i utbildningsnämnden susannejung@swipnet.se  
 
Kalendarium 2018  
Kommande aktiviteter och möten (Med reservation för eventuella ändringar) 
Läs mer på https://bjarebastad.moderatweb.se  
Beslutsmöten i sessionssalen klockan 19.00-21.00 
Tisdag 3 april, måndag 4 juni, måndag 3 september 
Viktiga datum 
Fredag 6 april  Kampanj 16-17.30 
Lö-sö 7-8 april  Skånemötet 
Lördag 14 april  Vårkampanj 12-14 
Måndag 16 april Riksdagsledamot Lars-Arne Staxäng om pensioner. 19-21 
Torsdag 19 april  Företagsbesök Vita Snäckan. MQ. 
Fredag 20 april  Kampanj 16-17.30 
Lördag 28 april Kampanj 12-14 
Lördag 5 maj  Kampanj 12-14 
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Tisdag 8 maj  Riksdagsledamot Anders Hansson, Kommunpolisen. 19-21 
Fre-lö 11-12 maj Sverigemötet 
Torsdag 17 maj Flygmuseet Ängelholm. 14-16 
Onsdag 13 maj Partiledardebatt i Riksdagen 
Onsdag 22 augusti Förtidsröstningen startar 
Söndag 9 september VALDAG 
___________________________________________________________________________ 
 

Rapport från riksdagen! 
Snart kampanjdags! 
Snart är det åter dags för kampanjer på torg och dörrknackande! Jag ser fram emot att träffa 
Er - tillsammans har vi möjlighet att jobba för att återta Moderatledda styren, både i Båstad 
och nationellt! 
Jag gläds åt de frågor som jag har jobbat med de sista tio åren. Det var 2008 som jag blev 
ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings 
Programberedning för välfärdens långsiktiga finansiering. 
(Tänk vad tiden går!) Numera förekommer dagligen dessa 
frågor i debatten och ser ut att bli heta valfrågor. Som 
ansvarig för kommunernas ekonomi för moderaterna i 
finansutskottet och ledamot i Kommunutredningen är jag 
glad över att ha nytta av mina kunskaper och kontakter. 
 
Välfärdsfinansierings- och digitaliseringsfrågor är heta 
valfrågor 
Digitaliseringsperspektivet har tillkommit. Digitaliseringen 
påverkar välfärden både positivt och negativt. Positivt 
genom att vi arbetar mer effektivt när vi har koll på 
processerna eller genom att det uppstår nya produkter och 
tjänster inom exempelvis skolan och sjukvården. Men det finns även nackdelar. Exempelvis 
integritetsfrågor. Eller att en stor mängd jobb försvinner. Dessutom har Sverige en ovanligt 
stor välfärdssektor som är näst intill uteslutande finansierad genom skatt på arbete, så 
utmaningen för oss är speciellt stor. Som moderat ansvarig för digitaliseringen i 
socialutskottet följer jag speciellt utvecklingen inom sjukvården och äldreomsorgen och där 
händer mycket spännande. 
 
Valförberedelserna går på högvarv 
Valet närmar sig och förberedelserna går på högvarv, både i Båstad och på riksnivå. 
Strategier, valprogram, diverse utbildningar och personvalsmaterial tas fram. Samtidigt 
måste det normala arbetet fortgå. I riksdagen har just sista dagen passerat då regeringen 
kunde lämna in de propositioner som ska behandlas innan valet. Det var rena 
ketchupeffekten efter 3,5 år – det inkom ett 40-tal. Så nu har vi att göra i opposition: läsa, ta 
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fram motförslag och sedan debattera dem innan beslut. Det handlar om stort och smått, 
mest kontroversiellt är nog de som handlar om vinster respektive tillståndskrav i välfärden.  
 
Anette Åkesson, riksdagsledamot 
 Mailadress: anette.akesson@riksdagen.se  eller anette.akesson@moderaterna.se  
Blogg: https://anetteakesson.wordpress.com/  
 Facebooksida: https://www.facebook.com/anetteakessonm/  
 
 
Titta in på vår fina Hemsida! 
Du vet väl att vi har en ny och ständigt uppdaterad hemsida för Bjäre Båstads Moderater? 
Här finner du alla nyheter, kalendarium och andra viktiga händelser inom Moderaterna i Båstad 
kommun samt riksintressanta nyheter och intervjuer.  
Se vår hemsida på: https://bjarebastad.moderatweb.se  
 
Du finner oss också på Facebook. Besök oss på Bjäre Båstad Moderaterna. 
Inför årets Val är vi nu igång med kommande Kampanjer för att vinna röster till hösten. Vi behöver all 
stöttning och hjälp för att driva våra frågor till seger! Du som medlem är mycket välkommen att 
hugga in! Hör av dig bara till Mona Källbäck mona.kallback@telia.com eller 073-731 0321  
 
Nya styrelsen som valdes på årsstämman 19 mars: 

                   
Ninni Markow (ny), Lena Lindqvist Kello, Johan Wastensson (ny) Ann Elofson, Gösta Sandgren, 
Birgitta Abelin, Johan Olsson Swanstein, Irene Wikström (ny) Ulf Jiewertz. Ej med på bild Carl-Magnus 
Fröjdh.  
Värhälsningar från styrelsen iBjäre Båstad Moderaterna 
Redaktör Belisa Berglund. Berglund.belisa@gmail.com  
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