
� 	 	 	 	 	 � 


 	 	 	 	 	 	 	 	 Glada valarbetare!

	 	 	 	 	 	 	 	  

Medlemsbrev Juni 2018


Se vår hemsida: https://bjarebastad.moderatweb.se

eller besök oss på Facebook: https://www.facebook.com/bjarebastadmoderaterna. 
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Ordföranden har ordet  
Vi vill vinna valet i Bjäre Båstad den 9 september! 


Det mesta av alla förberedelserna är gjorda. Arbetsgrupperna har färdigställt våra olika 
program i de viktiga politikområdena, ekonomi, företagande, skola, vård och omsorg, 
trygghet och integration samt kultur. Alla dessa program finns att läsa på vår hemsida. 
Gör gärna det så att du är förberedd vid alla dina samtal med vänner och bekanta under 
sommaren. 


Materialet är dessutom sammanfattat i kortare punkter som nu trycks i vår valbroschyr 
som kommer att delas ut till alla hushåll i kommunen. 


Vår valgrupp arbetar nu för högtryck tillsammans med alla frivilliga medlemmar på våra 
torg samt knackar dörr för att nå så många människor som möjligt. 


När detta skrivs är det ganska exakt 3 månader kvar till valdagen, och det är ju den tiden 
vi har på oss att ingjuta förtroende för vår politik hos medborgarna här i Båstads 
kommun. 


Nu behövs vi alla för att uppnå det viktiga målet – att få genomslag för så mycket 
Moderat politik som möjligt. Vår kommun behöver denna långsiktighet som vi står för. 
Under denna mandatperiod har vi upplevt hur kortsiktigheten hos det styrande partiet 
leder till en brist på framtidsvisioner och utveckling av kommunen. Därför säger vi i vår 
valbroschyr och i samtal med våra invånare; chansa inte – rösta på Moderaterna. 


Man kan inte bara arbeta, man måste ha det lite festligt ibland också. Det hade vi 
verkligen när vi firade föreningens 100-årsdag i Norrvikens trädgårdar med tal av vår 
partisekreterare Gunnar Strömmer. En folder med vår och partiets historia hade 
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förtjänstfullt tagits fram av medlemmarna Belisa Berglund och Lena Lindqvist Kello. Det 
finns exemplar kvar som du kan beställa av undertecknad. 


Efter de gångna 100 åren blickar vi nu framåt mot en underbar sommar med 
vederkvickelse för kropp och själ samt en hel del arbete för valvinsten i september. Min 
”magkänsla” är god - hoppas att Du känner på samma sätt! 


Glad sommar önskar ordförande Ulf Jiewertz (ulf.jiewertz@gmail.com)
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Nu ska vi vinna valen!  
Hushållsbroschyren är framtagen och avstämd, 
ännu ej tryckt men ni får en kopia ihop med detta 
medlemsbrev, material är beställt, Facebook och 
hemsidan uppdateras löpande och 
dörrknackning och kampanjverksamheter pågår. 
Det gör även planering för flera kampanjer, 
annonsering, utbildningstillfälle, valdagens 
valsedelsutdelning och, sist men inte minst, 
valvakan! Mer information kommer men som Du 
ser, det finns mycket Du kan bidra till! 


Vill Du vara med och hjälpa till att vinna valen? 


”Ingen kan göra allt och alla kan göra något” 
brukar det ju heta och det gäller även här. Det vill 
säga vill Du göra mycket (t ex kampanja eller 
knacka dörr) är det toppen, vill Du verka mer i 
det osynliga kan Du t ex lappa lådor eller skriva 
texter, så småningom ta ansvar för affischering av en av skyltarna eller något liknande. All 
hjälp är värdefull! 


Hör bara av Dig till någon i Valgruppen så hittar vi något som passar Din ambitionsnivå! 


För Valgruppen 


Anette Åkesson, valledare (anette.akesson@moderaterna.se) Övriga: Mona Källbäck, Ann 
Elofson, Lena Kello och Ninni Markow 
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Gruppledaren har ordet 


Nu är det bara veckor kvar tills vi går till val och där vi 
moderater ska ge både Sverige, Skåne och Båstad nytt styre. I 
vår kommun är det just nu ett antal frågor som dominerar den 
politiska debatten. Dessa borde ha varit lösta under 
mandatperioden. Några exempel är ny återvinningscentral, 
skolorganisationen i sin helhet och fastighetsorganisationen. 
Då det ännu inte har tagits några beslut i dessa frågor är det 
mycket svårt att få rätt förut-sättningar för budgetarbetet. Vi 
moderater kommer att stå fast vid vår inriktning med att 
prioritera, skola, vård- och omsorg, trygghet och en stark 
ekonomi. Vi kommer till höst-budgeten att återkomma med en 
budget som vi kan regera vidare på. 


Rätta förutsättningarna  

Det är otroligt viktigt att vi kan skapa rätt förutsättningar för Båstads kommun för att 
fortsätta utvecklas med nya invånare och nya bostadsområden. Det är så vi kan växa och 
utvecklas. Vi kommer i valrörelsen att precisera vår riktning och våra förslag för framtiden. 


Mer energi till näringslivet 


Jag deltog i en debatt om företagande och näringsliv i kommunen som arrangerades av 
Båstad turism och näringsliv, Bjäre.nu och företagarna. Det blev en bra debatt som tydligt 
visade att vi måste få mer energi till vårt näringslivsarbete och hur vi kan med hjälp av 
våra företag och företagare tillsammans utveckla vår kommun. Efter valet vill jag att vi 
tillsätter ett utvecklingsprogram tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa ett 
riktigt bra företagsklimat tillsammans. Det är så vi bygger framtiden. Roligt var att när 
publiken fick rösta på vilka som de trodde mest på för näringslivet så röstade man på 
Moderaterna. Nu ger vi järnet så att vi får väljarnas förtroende i september och börja 
jobba för framtiden! 


Johan Olsson Swanstein, gruppledare, 


johan.swansteinolsson@moderat.se 


Gruppledare(M) Båstads Kommun, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
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Rapport från Vård och Omsorgsnämnden  
Vård och omsorgsnämnden arbetar tillsammans med förvaltningen mycket målmedvetet 
med de punkter som fastställdes för en ekonomi i balans vid den stora genomlysningen 
av verksamheten förra året. Detta kommer att ge ett positivt resultat när vi så småningom 
summerar 2018, även om det kommer att stå ett minustecken framför resultatet även 
detta år. Dock betydligt mindre än föregående år. 


Vi nämndsledamöter börjar våra sammanträden med studiebesök på våra särskilda 
boenden i kommunen. Det är intressant och viktigt att på ort och ställe få se och samtala 
med personal och boende. Att kunna bilda sig en uppfattning om problem och 
möjligheter är väldigt viktigt när beslut sedan ska tas. 


Under förra året, på grund av ekonomin kunde tyvärr våra medarbetare inte erhålla den 
utbildning som är ett måste för god kvalitet i vården. Arbetsmiljöverket har nu varit på 
besök och påpekat detta. Nu finns därför en plan för utbildningar av personalen främst 
vad gäller förflyttningsteknik, hot och våld samt introduktionsutbildning för nyanställda. 
Dessutom har även en demens/kognitiv sviktutbildning för vård och omsorgsmedarbetare 
samt studiecirkel inom palliativ vård genomförts i kvalitetshöjande syfte. 


Vi moderater i nämnden ser detta som ytterst värdefullt, eftersom vi har högt ställda 
kvalitetsmål. Våra invånare som har behov av omsorg på olika sätt ska få den av 
personal med mycket god kunskap och därmed ett högt kvalitetstänkande! Ytterligare 
plus är ju att den personal som känner sig välutbildad och säker i sin roll trivs på sin 
arbetsplats och förhoppningsvis stannar kvar. 


Återigen står vi inför en sommar som innebär en del problem vad gäller personal-
bemanningen. Det är inte helt lätt att hitta de sommarvikarier som 
behövs, men jag vet att förvaltningen jobbar stenhårt med att 
lösa detta. 


Jag och mina moderata nämndekollegor hoppas och tror att vi 
efter valet ska få ett ännu större inflytande över dessa viktiga 
frågor som berör många invånare på olika sätt, som vårdtagare 
eller anhörig. Vi ser moderaterna som garanten för högsta kvalitet 
inom vård och omsorg. Så även här gäller den övergripande 
devisen ”Chansa inte – rösta Moderat”. 


Blomstertiden som nu är här önskar jag att alla, på våra boenden 
och de som har vård i hemmen ska få uppleva vid många tillfällen 
utomhus! 


Ulf Jiewertz, talesperson för vår och omsorg ulf.jiewertz@gmail.com 
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Välkommen att hänga med !  
Till hösten väntar nya trevliga aktiviteter med moderatkvinnorna. Men närmast under 
sommaren och tidiga hösten väntar förstås vårt valarbete. Men inte bara det, utan också 
nya besök på spännande företag är på gång. Vill du delta i valarbetet, som kommer att 
intensifieras nu, eller på studiebesöken, kontakta Mona Källbäck 073-731 03 21 eller mig, 
Birgitta Abelin! 


För dig som har missat någon eller några av våra aktiviteter vill jag berätta kort vad vi har 
gjort. Under våren har vi besökt företagen NP Nilssons trävaruaffär, som tillverkar 
byggelement mm. och modeaffären Vita Snäckan. Det var två trevliga och givande besök 
där vi blev mycket väl mottagna. När detta medlemsbrev har nått din brevlåda i juni, har vi 
ätit en god meny på konferenshotellet Riviera strand under restaurangveckan. Ledningen 
informerade oss då om hur det nya hotellet utvecklats. Hotellet är känt för sin gourmetmat 
och har fått flera utmärkelser. 


Birgitta Abelin, ordförande birgitta.abelin@gmail.com mobilnr: 070-5660792 
�  


Rapport från Utbildningsnämnden  
Under majmötet fick vi i Utbildningsnämnden olika alternativ presenterade för oss från 
förvaltningen angående skolorganisationen för norra delen av kommunen. På utbildnings-
nämndens möte i juni ska vi ta beslut.


Vi har inom kommunstyrelsegruppen samt utbildningsnämndens grupp haft möte för att 
diskutera denna fråga. Det är flera stora frågor som hänger i luften och som behöver 
beslutas om. Det vi har att ta ställning till är om man i 
Hemmeslöv ska bygga en helt ny skola, F-6 för både Båstad 
och Östra Karup och där intill bygga en ny 7-9 skola med 
upptagningsområde Båstad, Östra Karup, Torekov och Västra 
Karup. Ett annat alternativ är om man ska renovera och bygga 
till någon eller några av nuvarande skolbyggnader i Båstad och 
behålla Östra Karups skola. Som ni förstår är det många olika 
aspekter att ta hänsyn till, ej minst de ekonomiska.


 
Som jag skrev i förra medlemsbrevet har man från elev och 
föräldraperspektiv börjat ifrågasätta dels att Sandlyckeskolan i 
Torekov ska finnas kvar och dels att bygga en ny skola i Grevie. 
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Nu finns det till och med namnlistor ute gällande att det endast ska finnas en F-6 skola i 
Västra Karup. Vid nästa utbildningsnämndmöte är vi inbjudna till Västra Karups skola för 
att få tillfälle att lyssna av lärare och elever angående denna fråga. 


Det skall bli mycket intressant att höra hur Bjärepartiet, Centern och SD kommer att 
argumentera.


 
Behovet av fler förskoleplatser är akut och vi ser fram emot att det skall kunna placeras 
en modul vid Päronbyns förskola i Båstad. 


Susanne Jung, talesperson i utbildningsnämnden susannejung@swipnet.se 
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Rapport från Myndighetsnämnden 

Enskilda avlopp – Vad gäller handläggningsfrågor kring enskilda avlopp har Myndighets-
nämnden valt att prioritera handläggning av ansökningar och anmälningar om nya avlopp. 


Hälsoskydd - Brister i kommunens skolor har åtgärdats, där sådana har upptäckts, det 
kan gälla exempelvis städning och inomhusmiljö. 


Renovering Västra Karups skola har påbörjats och samtliga klasser (utom F-klassen) 
kommer att ha verksamhet i moduler i höst. På Malenbadet har åtgärder vidtagits och 
anläggningen är i tillfredsställande skick.


Miljöskydd- och lantbruk - Kompletterande inventering av lantbruksverksamheter har 
fortgått under våren och förväntas slutföras under vintern 2018.


Livsmedel, alkohol och tobak - Miljöavdelningen kommer att ta 
över tjänsten för tillsyn och handläggning av alkohol som idag 
bedrivs av "Bildning och arbete".


Vattenskyddsföreskrifter Axelstorp och Eskilstorp - Under våren 
har förslag tagits fram och kungjorts för allmänheten. Inkomna 
synpunkter kommer att behandlas under sommaren och 
förhoppningsvis kan de utvidgade vattenskydds-områdena och 
uppdaterade föreskrifter fastställas under senhösten av 
Länsstyrelsen.


Marie-Louise Lindén, talesperson Myndighetsnämnden   
marielouise.moderat@hotmail.com        
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Rapport från riksdagen!  

Nu kör vi slutspurt!  

Det märks verkligen i riksdagen att valet närmar sig. Utöver den ”vanliga” slutspurten inför 
sommaren, där debatterna håller på in i det sista har regeringen, som har varit påtagligt 
passiv under mandatperiodens första 3,5 år, klämt in det mesta på slutet. Rena rama 
ketchupeffekten! 
Under våren har det handlat om ”motionsslakten” av ledamöters och partiers motioner 
inom alla områden samt vårbudgeten, det vill säga regeringens förslag till riktlinjer för den 
ekonomiska politiken. 


Denna vecka debatterade finansutskottet de två stora välfärdsfrågorna som diskuterats 
hett i många år. Dels vinster, eller snarare vinstbegränsningar, i välfärden och dels 
tillståndskrav för företag i välfärden. 
Det förstnämnda sa riksdagen tydligt nej till, det sistnämnda är en fråga Alliansen drog 
igång 2013 i anslutning till den så kallade ”Caremaskandalen” och där jag företrädde 
Moderaterna i debatten. Vi sa ja till förslaget men kräver även med en majoritet i 
riksdagen att det ska ställas krav på offentliga aktörer. Förhoppningsvis får vi en 
Alliansregering i höst som kan ta tag i det! 


Att valet stundar märks även på Moderaternas kontor. Kvällstid springer där ofta tidigare 
statssekreterare i korridorerna: det är så kallade ”äntringsstyrkor” som förbereder ett 
eventuellt maktövertagande i höst...Det känns tryggt. 


Maktövertagande nationellt och lokalt 


Att ta över makten är ju något vi vill göra både nationellt och lokalt här i Båstads kommun! 
Inte i första hand för vår egen skull, utan för att vi vet att det med vår politik blir bättre för 
invånarna. För att ta över makten krävs det en del. Vi har ju varit igång länge både synligt 
och osynligt men kommer att läggas in ytterligare växlar. Alla behövs och alla som vill är 
hjärtligt välkomna att hjälpa till! 


Anette Åkesson, riksdagsledamot 


Mailadress: anette.akesson@riksdagen.se 
eller anette.akesson@moderaterna.se Blogg: 
https://anetteakesson.wordpress.com / 
Facebooksida: https://www.facebook.com/
anetteakesson m/ Facebook, Twitter och 
Instagram 
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Kalendarium 2018  
Kommande aktiviteter och möten (Med reservation för eventuella ändringar) Läs mer på 
https://bjarebastad.moderatweb.se 


Beslutsmöten i sessionssalen måndagar klockan 19.00-21.00 


3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 


Viktiga datum 


Måndag 13 augusti 		 Kickoff inför valet. Kl 19-21


Onsdag 22 augusti 		 Förtidsröstningen startar


Söndag 9 september 	 VALDAG 


Varma Valhälsningar från styrelsen i Bjäre Båstad Moderaterna  

Redaktör Belisa Berglund berglund.belisa@gmail.com 
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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 vårt valprogram för de olika områdena, 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: https://www.facebook.com/bjarebastadmoderaterna. 

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 bara av dig till Mona Källbäck 
mona.kallback@telia.com eller 073-731 0321 
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Några bilder från vårt 100-årsjubileum på Norrvikens Trädgårdar den 15 maj 2018. Fler 
bilder finns på Facebook: https://www.facebook.com/bjarebastadmoderaterna 
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