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Kommunalrådet har Ordet
     

Kära moderatvänner! 

Det är sannerligen ovanliga tider för oss alla just nu. Jag 
hoppas att ni mår bra och trots allt njuter av våren och 
försommaren. 

I kommunen arbetar vi på men med väldigt annorlunda 
förutsättningar. Men den politiska organisationen, 
nämnder och styrelser, arbetar på enligt plan. De större 
övergripande frågorna som påverkas av pandemin 
hanterar vi i vår Krisledningsnämnd. Där har vi vårt 
primära fokus på vård- och omsorg. Tyvärr har vi där nu 
fått vårt första konstaterade fall inom hemtjänsten. Än så 
länge har vi lyckligtvis inget på våra vårdboenden och vi 
är glada så länge smittspridningen i kommunen ser ut 
som den gör just nu. Det ger oss och sjukvården möjlig-
heter att kunna hantera läget på ett kontrollerat sätt. Med 
anledning av det och när det gäller insatser i hem-
tjänsten för icke Bjärebor, så har vi fattat beslut att inte 
bevilja det under denna sommar. Det beslutet ligger fast 
och vi för en kontinuerlig dialog med SKR i frågan. 

Det är mycket som påverkas. Byggandet fortsätter i bra 
takt sånär som på att några projekt som skulle startat nu 
till hösten skjuts till våren. Arbetslösheten ökar i hela 
landet och så även i Båstad. Kommande sommar är 
många av våra klassiska evenemang inställda vilket 
kommer att få negativa konsekvenser för vår 
besöksnäring. Vi hoppas dock att sommaren ändå kan 
innebära att andra arrangemang, framförallt de utomhus 
och med andra förutsättningar, kan bidra positivt. 

Corona- pandemin har ytterligare försvårat arbetet med 
budget i balans så tyvärr fortsätter våra ekonomiska 
bekymmer. Vi ser just nu över hela budgetprocessen och 
kommer fatta beslut om investeringsbudgeten i juni och 

Styrelsen informerar

BBM går på sparlåga

Styrelsearbete
Det mesta kring BBM går på sparlåga, 
våra inplanerade kampanjarbeten och 
sammankomster har tyvärr fått flytta 
till framtiden. Men i övrigt så löper 
styrelsearbetet på och precis som de 
flesta andra avhandlar vi våra ärenden 
via digitala kanaler — lite trist, men 
hittills har det fungerat bra.  

Medlemsenkäten
Stort tack till alla er — 33% av våra 
medlemmar —  som besvarat 
medlemsenkäten. Svaren är väldigt 
värdefulla. Vi har sammanställt 
resultatet och nästa steg blir att 
analysera och dra slutsatser vilket vi 
kommer att göra så snart vi får 
möjlighet att träffas igen. Är någon 
intresserad att ta del av samman-
ställningen, så lägg ett mail till 
bjarebastad@moderaterna.se 

M-ordförande Socialutskottet
Den 1 maj övergick ansvaret för 
socialnämnden från UN till Kommun-
styrelsen och till ordförande för 
socialutskottet valdes Gösta Sandgren 
(M). Vi önskar Gösta lycka till med 
uppdraget. 

Information från nämnderna
Som tidigare meddelats, så är våra 
Beslutsmöten, som föregår KS, tills-
vidare inställda. De är ersatta av 
”bladet” — Aktuell information från 
nämnderna och skickas ut måndagen 
före KS. Informationen finns även på 
vår hemsida  https://
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driftbudgeten i slutet av året. Prognoserna är tyvärr inte 
så realistiska för tillfället. Vi jobbar på och besparingar/
effektiviseringar kommer att genomföras. Här ser vi det 
som viktigt att de besluten fattas så nära verksamheterna 
som möjligt. 

Det är mycket som också är positivt. Vårt nya vård-
boende Haga Park har börjat fyllas på. Vi hoppas att de 
som flyttar in ska trivas med sitt nya fina boende. Vi börjar 
se ljuset i tunneln kring vårt stora vägarbete på och runt 
Köpmansgatan. I slutet av maj/början av juni ska arbetet 
vara klart och vi ska formellt inviga ljusinstallationen i 
rondellen den 28:e maj. Vi firade vår första kommunala 
flaggdag uppe i Svenstad till ära och minne av Birgit 
Nilsson. Dagen har väckt stor uppmärksamhet runt om i 
vårt land och utomlands. Banvallen är nu i stort sett 
färdigställd och även för den väntar invigning inom kort. 
Miljöarbetet i vår kommun klarar sig bra i olika 
mätningar, senast nu i Aktuell Hållbarhet. Det är 
glädjande och se att vi tar kliv framåt på detta område. 
Nu inväntar vi den delrapport som kommer från NSR 
kring återvinningstjänsten. Slutrapport med förslag till hur 
vi ska organisera verksamheten kommer i slutet av året. 

Jag vill passa på att önska er fina helger framåt. Vi får fira 
vår nationaldag digitalt-nära men ändå på avstånd! Var 
rädda om er och — tillsammans klarar vi detta. 

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

bjarebastad.moderatweb.se/detta-
hander/ 

Aktiv BBM-medlem död
Vår medlem sedan många år — 
Birgitta Abelin har hastigt avlidit. 
Birgitta var en aktiv medlem och hade 
under åren flera förtroendeuppdrag 
som representant för BBM. Hon var bl. 
a. under flera år ledamot i Kommun-
fullmäktige, Ordförande i Vård och 
Omsorgs-nämnden och Ordförande 
för Moderatkvinnorna. Vi minns 
Birgitta för hennes starka 
engagemang och outtröttliga arbete i 
att föra fram moderata värderingar.

MQ — Bjäre Båstad
Vi har fått påminnelse från MKF 
gällande förlängt anmälningsdatum till 
utbildning i höst — se länk här för dig 
som är intresserad eller kanske 
känner någon som skulle kunna vara 
intresserad: https://
skanemoderaterna.se/wp-content/
uploads/2020/05/ansokan-aktion-mkf-
syd-2020.pdf  

MQ — Bjäre Båstad

Glad Pingst !

Naturen är som vackrast just nu, 
tycker jag, när allting spirar och våren 
står på tröskeln till sommaren. 

Vi önskar en Glad PIngst, hoppas att ni 
alla får må bra och att ni, trots 
omständigheterna, kan ta till er av allt 
det vackra vår fantastiska halvö 
erbjuder. 

Var rädd om dig själv och andra hälsar 
styrelsen för BBM.

Ninni Markow
Ordförande
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