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 Kommunalrådet har Ordet 
      

Ett tryggt Bjäre för alla! 

Partivänner! 

När jag skriver dessa rader så har vi moderater gått fram i årets 
EU-val och behållit vår position som det största partiet i 
kommunen. Ett glädjande styrkebesked och jag vill passa på 
och tacka för ert stöd och en god valrörelse! 

Lagom till Nationaldagen firar vi att vi snart är 15 000 invånare 
i kommunen. Det är mycket glädjande och väldigt bra. Vi 
behöver denna positiva tillväxt för att kunna erbjuda en god 
service och välfärdstjänster. Vi behöver dock vara noggranna 
med planering och utbyggnad för att kunna klara av kommande 
efterfrågan på kommunal service.  

Just nu byggs det mycket i kommunen. Det byggs med varierat 
utbud vilket förhoppningsvis kan ge oss fler åretrunt-boende. I 
Hemmeslöv växer en ny stadsdel fram med både bostäder 
samt verksamhets- och servicelokaler vilket ger hopp inför 
framtiden.  I både Förslöv och Östra Karup har vi fattat beslut 
om mark-anvisningstävlingar. Två orter för boende som vi tror 
mycket på. I Torekov är en detaljplan för Sunnan antagen. 
Viktigt är att vi slår vakt om närservicen i Torekov, matbutik och 
tillgång till drivmedel är en del i det. Inom kort startar även ett 
arbete med att presentera en fördjupad översiktsplan för 
Torekov där Torekovsbor och andra intresserade ska kunna 
lämna förslag och synpunkter. Här hoppas vi att det kan skapa 
en helhet för utvecklingen av orten vilken vi kan arbeta med som 
underlag för framtida planering och byggnation. 

Vid senaste kommunfullmäktige antogs ett nytt resurs-
fördelningssystem för våra skolor. Enligt nuvarande 
lagstiftning behöver vi resursfördela utifrån socio-ekonomiska 
parametrar. Vi har valt att använda oss av föräldrarnas 
utbildningsnivå som en parameter. Detta val kommer vi att 
utvärdera efter lämplig tid för att därefter på nytt pröva frågan. 
Det nya systemet innebär att rektor får ett utökat ansvar med 
större möjligheter att organisera undervisningen utifrån alla 

Styrelsen informerar 

EU-valet — resultat 

MODERATERNA ÖKAR på BJÄRE 
Efter söndagens Europaparlamentsval 
står det klart att Moderaterna på Bjäre 
ökar med 0,4 procentenheter jämfört 
med förra EU-valet. Enligt de 
preliminära siffrorna fortsätter 
Moderaterna vara Båstad kommuns 
största parti med totalt 24% av 
rösterna.  

Efter en fin insats av våra 
kampanjande medlemmar är det 
otroligt givande att se att M ökar. Vi 
har nu fyra kandidater på väg ner mot 
Bryssel för att driva igenom den 
politik vi gick till val på bl.a — Frihet, 
Företagsamhet och Framtidstro i 
Europa och på Bjäre.  
BBM kommer nu att jobba ännu 
hårdare för att behålla vinden i seglen 
och fortsätta söka fler väljares stöd 
inför valet 2022.  

Valet i siffror 
Valdeltagandet var i kommunen 61,3 
procent jämfört med rikets 55,3. Och 
jämfört med EP-valets 50,7 procent 
2014 ökade deltagandet i kommunen 
i år med hela 10,6 %. (https://
data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/
kommun/12/78/index.html). 

Sökes 

Ny föreningslokal
BBM söker ny föreningslokal gärna 
nära Lyckantorget i Båstad. Tacksam 
för tips om Du känner till någon 
lämplig — billig — lokal.

    MAJ 
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elevers behov. Det gäller — vill jag understyrka — såväl de 
elever med behov av extra stöd, som de högpresterande elever 
med behov av större utmaningar för att kunna känna sig 
stimulerade. Två bra ingångar till detta är samarbete med 
gymnasiet och näringslivet. Jag ser mycket positivt på det nya 
systemet som, utöver alla elevers utökade möjligheter att lyckas 
med sina studier, också ligger i linje med vår ambition att flytta 
ut både makt och ansvar till våra rektorer.   

En fråga som vi arbetar mycket med just nu, på både tjänste-
mannanivå och i vårt bolag NSR, är såklart vår kommande 
organisering av återvinningscentral, såväl tillfällig som 
permanent. Min förhoppning är att vi inom kort ska kunna 
återkomma med besked om hur det kommer att se ut framåt. 

När det gäller vår ekonomiska situation så fortsätter vårt 
enträgna arbete, med oförändrad kraft, med att få till en budget 
som är i balans. Vi kommer de närmaste åren att behöva 
investera mycket och ser därför över alla investeringar. En del  
kommer vi behöva pröva  medan andra kräver strategiska 
avvägningar för att vi ska kunna klara våra ekonomiska mål. 
Våra nämnder gör ett gott arbete med att försöka hitta lösningar 
som bibehåller kvaliteten trots nödvändiga besparingar. Slutligen 
— för att få en oberoende granskning av vår ekonomi kommer vi 
att fatta beslut om att låta SKL göra en sådan. Deras utlåtande 
kommer därefter att kunna användas i vårt fortsatta arbete med 
att skapa goda förutsättningar inför framtiden. 

Vi hörs snart igen och tills dess — njut av vårt fantastiska 
Bjäre! 

Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 

Politisk information 

 

All information från KF, KS 
och Nämnderna finner Du 
på kommunens hemsida — 
anslagstavla 

http://www.bastad.se/
kommun-och-politik/politik/anslagstavla/ 

Festligheter 

Sommarfest
Östergård i Ramsjö är platsen för 
årets sommarfest. Ann och Lars 
Elofson har bjudit in till grillkväll med 
lagom blandning av politik, samkväm 
och hygge. 

Onsdagen den 10 juni kl. 18.00. 

Osa senast 7/6 till: 
ann.elofson@bjarenet.com        
070-642 52 71  

Separata inbjudningar har skickats ut. 

MQ bjuder in till Restaurangveckan på 
Restaurang Victoria i Båstad 

Onsdagen den 12 juni kl. 19.00  

Osa senast 5/6 till: 
mona.kallback@telia.com alt.    
073-731 03 21 

Separata inbjudningar har skickats ut. 

Kom ihåg! 

För att inte missa något — Gå 
regelbundet in och läs i kalendariet på 
hemsidan. 

BBM på webb, mail och 
facebook 

Trevlig Sommar! 

Styrelsen för BBM önskar er alla en 
riktig skön och trevlig sommar. 

Ninni Markow 

https://bjarebastad.moderatweb.se 

bjarebastadmoderat@gmail.com 
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