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Kommunalrådet har Ordet
     

En intensiv månad med goda resultat

Kära moderatvänner! 
Hoppas att allt är bra med er trots den uppkomna situationen 
som vi nu befinner oss i. Det har nu gått ett antal veckor sedan 
spridningen av coronaviruset på allvar kom att påverka oss alla. 
Vi har nu ett stort ansvar att minska smittspridningen och värna 
våra äldre och andra extra utsatta grupper.

Det är mycket som är osäkert just nu — en sak är dock säker —
vårt samhälle kommer inte att vara sig likt efter det att detta är 
över

Från vår sida arbetar vi varje dag med att försöka tolka och tyda 
våra myndigheters rekommendationer och agera utifrån det. Vi 
har just nu kontroll över situationen i vår kommun. Mängder av 
beslut och insatser är tagna för att garantera att vi klarar vårt 
kommunala kärnuppdrag. Förskola och skola håller igång verk-
samheten som vanligt. Mycket bra planering från deras sida för 
att säkerställa bra och normal verksamhet. Vård och omsorg 
kämpar på med att upprätthålla sin verksamhet. Tufft utgångs-
läge med sjukskrivningar och vikariebrist men trots det kämpar 
man på för att säkerställa god vård och omsorg.

Jag aktiverade Krisledningsnämnden den 17:e mars för att 
säkerställa att vi kan fatta beslut som är kommunövergripande 
och som behöver tas snabbt och effektivt. Vi behåller samtliga 
nämnder intakt om än med bantad styrka. Detta för att kunna i 
möjligaste mån bereda och fatta beslut i för kommunen och våra 
medborgare viktiga ärenden.

Vi har bl.a tagit beslut om ett företagspaket för att underlätta 
och stötta våra lokala företag. Jag uppmanar alla att tänka lokalt 
och handla av våra företagare. Flera bra initiativ har gjorts och 
görs kring lösningar som fungerar fint. Avhämtning och 
hemkörning m.m. — vi vill ha kvar våra företag och företagare 
även efter krisen.

Vi har fattat beslut om ett lokalt föreningspaket till våra barn- 
och ungdomsföreningar för att de skall kunna fortsätta driva sin 

Styrelsen informerar

Ur kris föds möjligheter!
Plötsligt och som i ett trollslag tog 
verkligheten en ny vändning. Allt som vi 
planerat och kanske också tagit för givet 
är i nuläget inte längre en framkomlig 
väg. Vi tvingades därför stanna upp, 
reflektera över tillvaron, orientera oss i 
den nya verkligheten och välja ny väg 
framåt. Glädjande kan vi konstatera att 
många ställt sig frågan hur vi, var och 
en, kan hjälpas åt att rida ut stormen 
och tillsammans skapa något bra. 
Många goda initiativ har tagits men 
säkert finns det mer. Ur kris föds 
möjligheter!

Viktigt att komma ihåg — tycker jag — 
är att vi alla här på Bjäre kan känna oss 
så priviligierade över att ha tillgång till 
allt det vackra och fantastiska som vår 
halvö erbjuder och friheten — trots 
restriktioner — att fullt ut kunna ta del 
av vår fantastiska natur.  

Styrelsearbetet
Alla våra planerade aktiviteter är p.g-a. 
den aktuella situationen inställda och 
det mesta av styrelsearbetet är, som så 
mycket annat, pausat i avvaktan på 
utvecklingen av krisen.

Beslutsmötet april
Det inplanerade beslutsmötet  den14 
april är inställt p.g.a. rådande 
restriktioner.

Medlemsenkät 
Vii har nu färdigställt den enkät, som vi 
nämnde i förra månadsbrevet. För vi ser 
det som väldigt värdefullt att få veta vad 
vi kan göra för dig som medlem, veta 
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verksamhet och känna trygghet för framtiden. De gör fina 
insatser för många som vi gärna vill värna.

För att säkerställa att vi klarar vården och omsorgen av 
kommunens egna medborgare har vi i detta läget beslutat att 
neka delårsboende hemtjänst m.m. Anledningen är att vi i detta 
läget måste värna och skapa rätt förutsättningar för vår personal 
att klara sina uppdrag.

Jag rekommenderar er att följa uppdateringarna på kommunens 
hemsida — http://www.bastad.se — för ytterligare information 
kring själva viruset samt våra åtgärder och beslut. Jag kommer 
få anledning att återkomma till dessa under våren.

Samtidigt i detta krisläge så görs fantastiska insatser i form av 
volontärsarbete och insatser för att underlätta i vardagen. 
Mängder av goda initiativ tas från kyrkan, företag, ideella 
organisationer med flera, vilka visar på omtanke och värme i 
praktisk handling. Jag hoppas att ni som kan tar möjligheten att 
hjälpa till. Det finns information på kommunens hemsida kring 
vårt volontärsarbete.

De närmaste månaderna kommer att bli tuffa och jag vill passa 
på att berömma våra medarbetare och politiska kollegor för ett 
fint samarbete. Det är glädjande att se allt engagemang i 
kommunen för varandras bästa. Tillsammans är vi starka och 
kommer att klara denna kris!

Jag önskar Er alla en Glad Påsk!

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
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

hur du ser på föreningen, vilken typ av 
frågor, aktiviteter, information etc, som 
du önskar ta del av och om du har 
intresse av att bidra med mer än bara 
ditt medlemskap — med t.ex. din 
kompetens eller kunskap inom något 
område.

Vi kommer att skicka ut enkäten via 
mail inom en snar framtid. Den består 
av nio frågor och tar max fem minuter 
att besvara. Dina svar är väldigt 
värdefulla för oss så vi hoppas att Du 
vill avsätta tid att svara på den.

Demokratidagarna
Vi hann precis genomföra Demokrati-
dagarna i Förslövs Bygdegård innan 
pandemin konstaterades. Det blev en 
välbesökt och lyckad  tillställning. 
Så gott som samtliga förtroendevalda 
BBM:are turades om att ”bemanna” 
under de tre dagarna och flera trevliga 
möten och intressanta samtal fördes 
med många besökande kommun-
invånare.
Syftet med dagarna var att lyfta fram 
demokratin som värdegrund och 
skapa en mötesplats för dialog och 
det tycker jag att vi uppnådde.

MUF
Jonatan Kruuse har påbörjat arbetet 
med att åter få tillstånd en MUF-
förening inom BBM, kontakter har 
tagits, ett första möte har skett men 
även här sätter restriktionerna stopp 
för ytterligare aktiviteter i nuläget. 

MQ — Bjäre Båstad
Alla utåtriktade aktiviteter är inställda i 
avvaktan på utvecklingen av den 
rådande pandemin. 

Moderata Seniorer
Alla utåtriktade aktiviteter är inställda i 
avvaktan på utvecklingen av den 
rådande pandemin.

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

MQ — Bjäre Båstad

Var rädd om dig själv och andra. Njut av vårt vackra 
Bjäre och till alla Bjäre-Båstad-Moderater önskas

Glad Påsk 🐣 

Ninni Markow

Föreningens ordförande
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