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Ordföranden har ordet 
Resultatet av en plan – glädje och ansvar 

När allt går enligt plan så blir man glad! Valet i september 
blev ju en framgång för oss här i Bjäre-Båstad. 1200 fler 
röster i kommunfullmäktigevalet än förra valet 2015. Två 
nya mandat i kommunfullmäktige. Kommunen får en ny 
ledning med moderaterna i spetsen. Detta fina resultat 
skall nu förvaltas på ett mycket ansvarsfullt sätt — allt till 
gagn för alla invånare i vår kommun. 

Ett val vinns inte om det inte funnits en plan för hur man 
skall gå till väga för att få njuta champagnen på valnatten. 
Bjäre Båstad Moderaternas valarbete började därför redan 
2015 efter det tråkiga nederlaget i omvalet.  

Vi började med att arbeta inåt i organisationen, vilket 
behövdes då många kände att entusiasmen inte längre 
fanns, och att en lång period i opposition skulle vidta.  

Arbetsgrupper skapades för att jobba fram ett lokalt 
partiprogram.  
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Ett ambitiöst mötesprogram med intressanta föreläsningar 
genomfördes. Många medlemmar har deltagit både i 
programarbetet och i de politiska föreläsningarna.  

Under 2017 accelererade kampanjverksamheten för att nå 
sin kulmen på valdagen 2018. Vår kampanjgrupp har gjort 
ett fantastiskt jobb. Många dörrar är knackade, material är 
utdelade på våra torg. Många samtal med Bjärebor har 
förts.  

Arbetet i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige har i 
många stycken varit framgångsrikt då vi opponerat mot 
periodens styrande parti. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till er alla som på olika 
sätt gjort att planen för valvinst kunde genomföras. Ni är 
många och viktiga.  

Nu går vi vidare i ansvaret och glädjen över att åter igen ha 
en moderat KSO, Johan Olsson Swanstein, som vi alla nu 
stöttar på bästa sätt! 

Hoppas att vi ses på våra evenemang framöver, och att ni 
alla medlemmar känner glädje och stolthet över att vi 
tillsammans nu kan skapa ett ännu bättre Bjäre att leva och 
bo på. 

Ulf Jiewertz 
ulf.jiewertz@gmail.com
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Vår nya KSO — Johan O Swanstein 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Gruppledaren har ordet 
Ett styre för stabilitet och långsiktighet 

Vi kan konstatera att Moderaterna med våra 25 %, sedan 
den 9:e september, är Båstads kommun största parti. Vi 
ökade med två mandat i kommunfullmäktige.  

Det var riktigt kul att bedriva valrörelse och det blev en bra 
och proffsig valkampanj från vår sida. Stort tack till alla som 
bidrog i valkampanjen och till alla väljare som gav oss sitt 
förtroende. 

Bra samarbetsformer och satsning på ett nytt ledarskap 

Vi har under denna mandatperiod arbetat i opposition 
men kan nu konstatera att vi kommer att styra vår kommun 
de kommande fyra åren. Tillsammans med de övriga 
partierna har vi arbetet upp bra samarbetsformer och varit 
noga med att satsa på ett nytt ledarskap och skapa en 
majoritet. 

Samverkan för Bjäre 

Vi förde samtal med ett antal partier, dels kring sakfrågor 
och dels kring hur vi kan styra kommunen professionellt 
och kunna förverkliga vår vision — att Båstads kommun ska 
vara den bästa kommunen att bo, leva och arbeta i. Vi ska 
växla upp i näringslivs- och miljöarbetet. Efter ett par 
samtalsrundor stod det klart att vi, tillsammans med L, S 
och KD, kan skapa ett nytt styre för stabilitet och lång-
siktighet. Vi kommer att göra det inom ramen för 
”Samverkan för Bjäre”. 

Det står nu också klart att jag kommer att nomineras till ny 
ordförande i kommunstyrelsen, vilket jag är mycket glad 
och ödmjuk inför. Jag tackar för det förtroendet och ska, 
tillsammans med er, arbeta för vår kommun på bästa sätt. 
. 
Möjligheter och utmaningar 

Det är med tillförsikt jag ser på kommande mandatperiod, 
en period med många både möjligheter och utmaningar. 

Med hopp om en fin höst hälsar 

Johan O Swanstein   
johan.swansteinolsson@moderat.se
�  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Rapport från Vård och 
Omsorgsnämnden 
Vård och Omsorgsnämndens senaste möte  

Det senast mötet måndagen den 22 oktober inleddes med 
ett besök på Åsliden i Östra Karup. Ett fint och väl 
fungerande boende för företrädesvis äldre med somatiska 
besvär. I och med detta besök har nu nämnden under året 
besökt alla våra särskilda boenden. Besök som gett oss 
politiker fördjupad kunskap om tillvaron för de som 
behöver kommunens tjänster inom vård och omsorg.  

Nu är det också klart att Byggmästar´n i Skåne skall bygga 
det nya särskilda boendet i Förslöv med 48 lägenheter. 
Varje lägenhet är på ca. 35 kvadratmeter, och första 
inflyttning är planerad till våren 2020. Ängahällan kommer 
att vara kvar till dess att Haga Park står färdigt.  

En mängd information gavs till oss ledamöter som visar 
att genomlysningen av verksamheten som gjordes nu 
verkligen börjar ge resultat. Övertiden har sjunkit från förra 
årets 1.4% till dagens 1.1%. Det låter kanske inte så 
mycket, men på nästan 400 års-arbetare så sparas en rejäl 
peng. 

Beläggningen på våra boenden är 99%, vilket är maximalt. 
Det finns en liten kö till boendena. När det gäller kognitiva 
sjukdomar så är det 9 stycken som väntar på plats och för 
den somatiska delen är det 11 stycken. 

Avgifterna man betalar när man är i behov av vård och 
omsorg föreslås höjas något 2019.   

Majoriteten av våra boende positiva till omsorgen men 
upplever ensamhet 

Alla våra boende samt de som har hemtjänst har svarat på 
en undersökning om hur man upplever omsorgen. 
Överlag så är de flesta svaren positiva. Detta indikerar att 
vår personal gör ett gott jobb. Ett observandum är att 
många har en upplevd ensamhet, både på boendena och i 
hemvården. Det är inte lätt att veta hur vi hanterar en 
upplevd ensamhet. Den kan ju bero på väldigt många 
orsaker. 
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Målet för framtiden tudelad 

Nu återstår två nämndsmöten innan ett nytt styre tar vid. 
Vårt mål inför framtiden är tudelad. En budget i balans, 
som skall hållas samtidigt som vi behåller den goda 
kvalitén och verkligen kan vara människor till hjälp när 
sådan behövs. 

Ulf Jiewertz 
ulf.jiewertz@gmail.com 

�  

 

Rapport från Utbildnings-
nämnden 
Två möten hittills denna höst 

Augustimötet 

På augustimötet togs ett beslut om skolorganisationen, 
norra delen. Vi Moderater tillsammans med Liberalerna 
och Socialdemokraterna tog beslutet att ”Två grundskolor 
F-9 i stationsnära områden — ur ett elev-, personal och ur 
ekonomisynpunkt — är det mest effektiva.” Ny F-9 skola 
med upptagningsområde Båstad, Hemmeslöv, Östra 
Karup och Torekov 7-9. M, L och S lämnade en 
protokollsanteckning:  

Det långsiktiga målet för M, L och S är förslag nr, 6 (se 
ovan). Uppdraget blir att snarast börja med planering av 
en F-6 skola i Hemmeslöv. Den initiala planeringen av mark 
skall ta höjd för helheten. Vi fick majoritet för detta vilket 
kändes bra med lite ”givande och tagande” mellan M, L 
och S. Dessutom har vi poängterat att vi planerar för 
framtiden.  

Vi avsätter mark i Hemmeslöv för att vid behov kunna 
utöka skolan där. Skolan i Östra Karup skall inte rivas. Den 
är nyrenoverad och välfungerande. För närvarande finns 
det heller inte några planer på att riva högstadiet på 
Strandängskolan. Men vi ser framåt och planerar för 
framtiden — Hemmeslöv kommer att växa befolknings-
mässigt.  
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På oktobermötet fanns inte några tyngre beslutspunkter.  

Informationspunkter  

Barn och skola beräknas gå 1.3 miljoner back. Detta p.g.a. 
utökade vistelsetider på förskolan samt för många 
anställda lärare på Strandängskolan. Dessa tjänster är till 
största delen vikarietjänster och håller på att avvecklas.  

Individ och familj beräknas gå 6,5 miljoner back. Inflöden 
av ärenden har ökat med 50% jämfört med sista kvartalet 
2017. Många ärenden angående hot och våld. Det är dock 
en osäker prognos då varje nytt ärende, varje ny individ 
kostar mycket. Åtgärder man försöker förebygga med 
föräldrautbildning, utveckla samarbete mellan skola och 
fritidsgård. Skyddsplaceringar i dyra kvinnoboenden är 
nästan helt ersatta av lägenheter vilka vi hyr. Stor restrik-
tivitet av alla utgifter.  

Susanne Jung 
susannejung@tele2.se, Tel: 0431-36 47 85, 070-642 86 27 
�  




Rapport från Myndighets-
nämnden
VMA — viktigt meddelande till allmänheten — 
direkt till mobilerna till kommunens invånare. 

Bygglov 

Ny bygglovschef — Hennes namn är Catharina Arehög, 
hon är civilingenjör från KTH och kommer närmast från 
Ängelholm.  

Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög och antalet 
ansökningar om bygglov eller förhandsbesked ligger kvar 
på samma nivå som motsvarande period i fjol.  

Apelrydsskolan  har fått tillstånd att bygga  ett nytt 
elevhem vid Norrviken. Det kommer att ligga vid entrén på 
Kattviksvägen. 
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Ekonomi — Samhällsbyggnad går med plus och intäkterna 
utgörs av avgifter från byggloven. Fr.o.m. den 1/1 2019 
införs reducering av bygglovsavgifter om nämnden inte 
klarar lagkrav på handläggningstider. 

Handläggningstiden för bygglov och anmälansärenden  
ökade p.g.a. vakanser.  

Laga kraft för bygglov — byggstart får ske fyra veckor efter 
kungörelse 

Solceller och solpaneler — den 1/8 infördes 
bygglovsbefrielse för dessa.  

Radonsanering — för tillfället får man bidrag för detta. 

Pågående projekt  — Heden, etapp 1 och 2 med många 
villor är på gång. Tuvelyckan - Torghuset med drygt 70 
lägenheter är klart till hösten. Tunhusen med ca. 20 
lägenheter, där är första etappen slutsåld och förskolan 
beräknas vara klar till årsskiftet. Norrvikens kust, etapp l var 
klart för inflyttning i juli i år och etapp 2 och 3 pågår. 
Växthuset Norrviken är klart. 

Nytt ärende — Moderaterna väckte ärendet  — "att 
kommunen ska inventera och föreslå lämplig mark för 
placering av telemaster för att i framtiden minimera 
ärendegången och överklaganden" på sätt som skedde i 
Hemmeslöv. Nämnden antog ärendet och skickade det 
vidare till förvaltningen för beredning. 

Miljö 

Ekonomi — Miljö- och hälsoskydd ligger back 
intäktsmässigt. Avvikelsen beror främst på att 
inventeringen av enskilda avlopp inte kunnat utföras enligt 
plan.  

”Årets avfallskommun” — Båstad kom på tredje plats. 

Ansträngd vattensituation under sommaren med mycket 
hög förbrukning.  

Få klagomål — sommaren har varit lugn och endast ett fåtal 
klagomål har inkommit. Dessa kan kopplas till de olika 
evenemangen och gäller framförallt nedskräpning 
samt buller i form av hög musik. 

Marie-Louise Lindén 
marielouise.moderat@hotmail.com 
�  
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Avsked från riksdagen
Valresultat 

Här i Båstad kan vi glädja oss åt valresultatet och ett stabilt 
styre under Johan Olsson Swanstein tillsammans med S, L 
och KD den kommande mandatperioden. På nationell nivå 
ser det, som Ni vet, inte lika bra ut. Men förr eller senare 
har vi en regering och i skrivande stund kan vi fortfarande 
hoppas på en Alliansregering (även om Stefan Löfven för 
närvarande har sonderingsuppdraget och C och L vacklar 
ute i kommunerna). 

Här i Skåne gick det mindre bra. Moderaterna tappade ett 
mandat i vart och ett av de fyra valkretsarna, d v s nu har 
Skåne norra och östra endast två mandat. Hans Wallmark 
och Maria Malmer Stenergard får hålla den Moderata 
fanan högt! Själv fick jag köra upp till Stockholm direkt i 
anslutning till valdagen. Vi som åkte ut hade sju dagar på 
oss att tömma kontor och övernattningslägenhet.  

Det hör ju till heltidspolitikers villkor att det är väljarna som 
bestämmer och för närvarande håller jag på och ”landar” i 
Dearp. Jag får börja med att röja ut lite i garderoberna 
innan jag har möjlighet att packa upp väskor och kartonger 
från Stockholm. Och jag har kontakt med min gamla 
arbetsgivare, Peab. Efter 13 år som tjänstledig är avsikten 
att jag efter årsskiftet börjar jobba där igen.    

Tack för mig! 
Med detta vill jag tacka alla Er som stöttat och peppat mig 
under dessa tretton mestadels roliga och spännande år 
som heltidspolitiker (6,5 år som kommunalråd och sex år 
som riksdagsledamot). Vilket äventyr det har varit - och så 
mycket vi har åstadkommit tillsammans. Utan Ert stöd hade 
jag inte orkat! Nu ses vi kanske lite oftare, kanske nere i 
kommunhuset i Båstad där jag hoppas få några 
spännande uppdrag som fritidspolitiker.  

Anette Åkesson 

anette.akesson@moderaterna.se  
FB-sida: https://www.facebook.com/anetteakessonm/ 
Facebook, Twitter och Instagram
�  
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Välkommen på företags-
besök med MQ 
Efterlängtad aktivitet  

Hösten är här och en efterlängtad aktivitet är inplanerad. 
Moderatkvinnorna har bokat besök i Bokhandeln den 14 
november klockan 18.30.  

Som vanligt är alla välkomna! 

Hoppas att vi ses hälsar 

Birgitta Abelin 

birgitta.abelin@gmail.com, mobil: 070-5660792 
� 

Titta in på vår Hemsida  
https://bjarebastad.moderatweb.se  

Här finner du nyheter, kalendarium och andra viktiga 
händelser inom Bjäre Båstad Moderaterna samt 
riksintressanta nyheter och intervjuer.  

Medlemssida med lösenord 
Under fliken ”Om oss” finns ”Medlemssida”. Denna kräver 
ett lösenord. Saknar du detta kan du lägga ett mail till 
bjarebastadmoderat@gmail.com, så skickar vi det till dig.  

Facebook  

Du finner oss också på Facebook:  
https://www.facebook.com/bjarebastadmoderaterna.
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Kalendarium 2018  
Kommande aktiviteter och möten  

Med reservation för eventuella ändringar 
Läs mer på https://bjarebastad.moderatweb.se 

KF-gruppen 

31 oktober i kommunhuset klockan 19.00 

Den moderata kommunfullmäktigegruppen inbjuder alla 
medlemmar i BBM 2018 till ett öppet möte med vår valda 
KF-grupp.  

Den av KF-gruppen valda valberedningen kommer då att 
lägga fram sitt rådgivande förslag till kommunfullmäktige-
gruppen för beslut, om vilka som skall företräda 
moderaterna i styrelser, nämnder samt i övriga uppdrag 
under mandatperioden 2019-2022.  

Kf-gruppens beslut överlämnas därefter till fullmäktiges 
valberedning och slutgiltigt beslut tas vid det extra 
kommunfullmäktigesammanträdet den 7 november 2018.  

Beslutsmöten  

Dessa möten är interna diskussions- och beslutsmöten 
som föregår kommunstyrelsens möten. Här avhandlas 
politiska frågor/ärenden kopplade till kallelsen till 
kommunstyrelsens möte eller som har väckts av annan. 

Deltagande är obligatoriskt för BBM-medlemmar med 
politiska uppdrag och välkomna är också medlemmar med 
särskilt politiskt intresse, som anmält sig till gruppledaren.  

Mötena äger rum i sessionssalen kommunhuset 
måndagar klockan 19.00-21.00  

• 5 november 
• 3 december  
�  

Bästa hälsningar från styrelsen i Bjäre Båstad Moderaterna  

Redaktör Ninni Markow — bjarebastadmoderat@gmail.com
�
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15/1 — Save the Date! — 2019 

🎉 🥂 🍾 🎉  

Höstfesten i november blir 
nyttårsfest i januari. Inbjudan 

kommer när allt är bokat och 
bekräftat men tills dess —  

15/1 — Save the Date! — 2019

https://bjarebastad.moderatweb.se

