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Kommunalrådet har Ordet 
      

Roliga och mindre roliga nyheter 

Moderatvänner! 

Det har varit en turbulent och arbetsam månad sedan förra 
månadsbrevet. Som jag skrev i senaste brevet så har det 
varit arbete med budget 2020 vilket nu går mot sitt slut. 
Vi har i kommunen just nu en mycket ansträngd 
ekonomi. Vård- och Omsorg samt Individ och Familj (IOF) 
dras med stora underskott och de handlingsplaner som 
tagits fram har inte haft avsedd effekt. Vi följer 
utvecklingen noga och har givit vår kommundirektör i 
uppdrag att fortsätta arbetet med att verkställa 
handlingsplanerna samt vidtaga ytterligare nödvändiga 
åtgärder för att vända utvecklingen. Om det inte lyckas 
och får effekt, så kommer vi att ha ett underskott och 
därmed inte klara vårt finansiella mål. Tyvärr kommer detta 
medföra konsekvenser för budget 2020 med efter-
släpningseffekter som följer med oss framåt.  
Budgetarbetet har varit tufft och tagit tid och nästa vecka 
kommer vi att presentera vårt budgetförslag. Vi är stolta 
men inte nöjda, väl medvetna om att 2021-2022 kommer 
bli ännu tuffare. Det är därför mycket viktigt att vi är 
långsiktiga och strategiska i våra beslut. Jag kommer att 
återkomma till innehållet i budget 2020 i nästa 
månadsbrev. 

Turbulensen inom IOF har nog inte gått någon förbi. 
Kommunen arbetar på för att ordna upp situationen och se 
till att vi får en socialtjänst som fungerar och har 
allmänhetens förtroende. Ett stort arbete ligger framför 
oss. Viktigt just nu är att säkerställa att rutiner kommer på 
plats och att vi kan etablera och skapa en ny kultur som 
fungerar. Från kommunstyrelsen följer vi och skall stötta 
Barn- och Utbildningsnämnden i detta arbete. 

Roliga nyheter behöver vi också, en är att vår kommun 
har uppmärksammats för det mycket goda arbetet med 

Styrelsen informerar 

Medlemsaktiviteter 

Digitalisering 
En otroligt intressant och givande 
föreläsning blev omdömet när 
Anders Björk, Båstads kommun IT-
chef, i början av månaden talade 
om "Digitalisering - en värld i 
förändring ". Anders talade både 
om digitalisering generellt och mer 
specifikt om de utmaningar det 
innebär och vad vår kommun, för 
att klara framtida utmaningar, vinner 
på att stärka den digitala 
kapaciteten. 
_______________________________ 

Workshop 
Som en uppföljning på sitt 
seminarium i augusti, på temat 
moderat politik i Region Skåne, 
ledde Anna Jähnke en workshop 
där vi denna gång  diskuterade 
moderat politik i Båstads kommun. 
Konstruktiva och intressanta 
diskussioner fördes, utmaningar för 
kommunen lyftes fram och många 
positiva utvecklingsmöjligheter för 
Bjäre identifierades. Nästa steg i 
processen mot målet — ett 
handlingsprogram för BBM — är nu 
att jobba vidare med dessa 
möjligheter och lyfta ut de bästa.  

_______________________________ 

21 November 
Carina Zachau — ordförande för 
kollektivtrafiknämnden i Region 
Skåne kommer och talar kollektiv-
trafik med oss.  
  
Inbjudan med programpunkter 
kommer att skickas ut i god tid. 
_______________________________ 
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palliativ vård d.v.s. vård i livets slutskede. Otroligt viktigt 
att den fungerar och skapar trygghet för både vårdtagare 
och anhöriga. En annan rolig nyhet är att hållbarhets-
veckan anordnades och blev lyckad och välbesökt. Jag är 
mycket glad över det engagemang som visas i dessa 
frågor och precis som vårt ungdomsförbund, så önskar jag 
att vi blir en grön höger. Vi behöver visa vår politik på 
detta område och enligt många mätningar ligger vi 
moderater högt i förtroende i dessa frågor. VI tar 
utgångspunkt i den enskilda människan — det skall löna 
sig att bry sig om vår miljö! 

Riktigt roligt är att Båstads kommun av Lärarförbundet 
rankas som femte bästa skolkommun i Sverige och 
nummer ett i Skåne. Detta är ett kvitto på att vår 
personal gör ett riktigt bra jobb och att vi ska fortsätta på 
den inslagna vägen. Den kapacitetsutredning som gjorts 
kring kostnaderna för vår skolverksamhet visar att vi tänkt 
precis rätt gällande vår nya skolorganisation. Den kommer 
att utgöra ett bra underlag för kommande lärarrekrytering 
och här kommer vi att kunna styra pengarna dit vi vill. 
Båstad ska bli en skolkommun — otroligt viktigt för 
våra barn och ungdomar och för att locka hit nya 
invånare.För att ytterligare stärka oss som utbildnings-
kommun går vi vidare med satsningar inom både YH och 
Akademi Båstad.  

Hoppas ni får en fin november och att vi ses på någon av 
våra kommande aktiviteter. 

Bästa hälsningar 

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/ 

BBM på webb, mail och facebook 
       https://bjarebastad.moderatweb.se 

bjarebastadmoderat@gmail.com     
bjarebastadmoderaterna

Kampanj — Glögg 

Den 30 november har vi planerat att 
bjuda på glögg på Lyckantorget — 
lyssna och tala med våra väljare så 
avsätt tid i kalendern, så att Du kan 
vara med.  

Inbjudningar 

Moderatkvinnorna 
Moderata Kvinnor Bjäre Båstad 
bjuder in till Chokolaterian i 
Norrvikens trädgårdar där Carina 
Lovén berättar om sin dröm och sin 
resa inom sitt företag.  

Plats: Norrvikens Trädgårdar 
Tid: 13 november kl. 19.00 
Anmälan senast 11 november 
ninajohnsson@yahoo.se   

Inbjudan har skickats ut till samtliga 
medlemmar. 
_______________________________ 

Övrigt 

Föreningslokal  
Tyvärr har vi inte lyckats finna en lokal 
som matchar vår budget. Vår 
begränsade ekonomi gör att vi därför 
lagt ner sökandet eftersom vi inte i 
dagsläget anser oss kunna prioritera 
hyra av en föreningslokal. 
_______________________________ 

Kalendariet 

Kolla kalendariet på hemsidan 
regelbundet för information om 
aktiviteter. Och — om Du har 
förslag på aktivitet, lägg då gärna 
ett mail och berätta.  

https://
bjarebastad.moderatweb.se/
kalendarium/ 

______________________________________ 

Kom ihåg! 

Det är vi tillsammans som är BBM! 

Ninni Markow 
Ordförande
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