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Kommunalrådet har Ordet
     

Nytt år — nya möjligheter! 

Kära moderatvänner! 

Vi har lämnat 2020 bakom oss och ser fram emot ett 2021 som 
förhoppningsvis bjuder på bättre förutsättningar och 
trygghet i att vi kan få kontroll på pandemin och sakta men 
säkert återgå till mer av ett normalläge. Vi följer noga 
utvecklingen och fortsätter med restriktioner och insatser för 
att minska smittspridning. 

Vi kommer kämpa på för att kunna leverera den bästa 
kommunala servicen åt våra invånare och samtidigt skapa 
möjligheter för fortsatt utveckling av vår kommun. Sakta men 
säkert ser vi resultatet av våra insatser med att få ordning på 
ekonomin. Det går åt rätt håll och riktigt roligt att se, är att 
”Vård och Omsorg” verkligen arbetat med att få sin budget i 
balans och att de närmar sig sina mål. Bra jobbat! Glädjande är 
också att vi får växande skatteintäkter vilket är väldigt bra och —
nödvändigt för kommunens utveckling. 

Mycket att glädjas över gällande utvecklingen av våra skolor. 
Under 2021 startar byggandet av den nya skolan i Västra Karup 
och vi ser fram emot att få följa den processen. Vi ser samtidigt 
fram emot färdigställandet av Förslövs skola som beräknas stå 
klar till påsk. Roligt! Gällande arbetet med vår förskole- och 
skolorganisation så har vi bra styrfart och skapar goda resultat. 

I slutet av året som gick kunde vi konstatera att Båstad  är en 
trygg kommun att leva och bo i men att det finns mycket kvar 
att ta tag i. Vi skall därför under 2021 fortsätta arbetet med vårt 
framgångsrika trygghetsarbete och fortsatta satsningar på 
belysning, kameraövervakning och andra trygghetsåtgärder. 

Bostadsbyggandet håller bra fart trots pandemin och vi 

Styrelsen informerar

Ditt engagemang — vår 
styrka!

Välkommen till ett nytt år med BBM!
Så här i början av ett nytt år har vi haft 
för vana att planera för det kommande 
verksamhetsåret. Men till skillnad från 
tidigare år känns det annorlunda - det 
ligger både en förväntan och en 
osäkerhet i luften. Förväntan om att 
problemen med pandemin ska 
försvinna och att livet ska återgå till 
det ”normala”. Samtidigt som det finns 
en osäkerhet runt det hela. Blir det 
"normalt" igen, när kan det i så fall ske 
och hur kommer allt att bli?

Vi lever med en osäkerhet och en 
komplexitet som vi kanske aldrig 
tidigare upplevt. Hur tar vi oss framåt i 
denna komplexitet och hur ska vi 
tänka om 2021?

Kanske, med erfarenhet från året som 
gått, blir riktningen viktigare än 
specifika delmål och kanske bör vi 
ägna mer tid åt att ställa in kompassen 
än att definiera exakta hållpunkter. 

BBM:s riktning är att vi 2021, genom 
vårt arbete vill fortsätta bidra till att 
Moderaterna vinner valet 2022 och 
därmed får möjlighet att fortsätta det 
fina arbete som inletts med att både 
väl förvalta och målmedvetet utveckla 
vårt gemensamma Bjäre. 

Verksamhetsåret slut
Vi tackar för året som gått och för det 
förtroende som visats oss.Vi har 
lämnat vår verksamhetsberättelse och 
lämnar över till den nya styrelse, som 
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planerar för att växa. Vi ser det som viktigt att ha en planerad 
tillväxt som inte går för fort, utan i lagom takt, för att vi ska 
hinner med att bygga ut service o.dyl. i takt med att vi växer.. 

Det goda samarbetet vi har med näringslivet ska vi fortsätta 
med 2021. Tillsammans med BTN (Båstad Turism & Näringsliv) 
äger vi  numera en del av Ängelholm/Helsingborgs flygplats 
och det ska bli intressant att följa utvecklingen där. Vi blev årets 
nyföretagarkommun 2020 och fortsatta satsningar är 
planerade även inom det området. Företagslotsen arbetar på 
med hjälp till företagare och vi fortsätter att satsa på ny 
företagsmark för att kunna erbjuda företag möjlighet att växa 
eller etablera sig. 

Tillsammans med NSR ska vi arbeta fram nya tjänster för 
återvinning i kommunen anpassade för vår tid. Efter 
utvärdering av vårt utnyttjande och våra visade behov av 
återvinning, finns det nu en rapport framtagen med förslag på 
tjänster som skall utredas och planeras för. Mycket spännande 
att följa det arbetet mot mål — dvs mot tjänster som ska täcka 
vårt behov av återvinning. 

Som ni märker är det mycket på gång redan och mycket mer 
kommer. Jag hoppas att ni alla tar tillfället i akt och engagerar 
er i vårt parti under året. Vi är just nu i mitten av mandat-
perioden och vi satsar framåt med målet att vinna valet 2022. 
Vi behövs alla i arbetet med att utveckla och ta ansvar för vår 
kommun. 

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/

ska väljas på årsmötet, att dra upp 
riktlinjerna och planera för kommande 
verksamhetsår.

Årsmöte — 25 februari
Gunnar Strömmer —
moderaternas politiske sekreterare är 
talare på vårt årsmöte som i år sker 
digitalt. Mötet äger rum den 25/2 
och startar klockan 19.00. Alla 
handlingar kommer att sändas ut i god 
tid före stämman.

OBS! För att delta på mötet behöver 
Du anmäla ditt deltagande senast 
11/2 och det kan Du göra redan nu på 
vår hemsida - https://
bjarebastad,moderatweb.se/arsmote/ 

Länk och voteringsapp kommer att 
mailas ut till alla anmälda före mötet.

Varmt välkommen!

Nomineringsarbetet
Nomineringsgruppen är i full gång 
med intervjuerna av de kandidater 
som anmält intresse av att stå på 
valsedeln för moderaternas i valet 
2022. Är Du intresserad men ännu 
inte anmält dig, så är Du välkommen 
att göra det på vår hemsida — https://
bjarebastad.moderatweb.se/detta-
hander/ 

Ditt engagemang — vår styrka!

BBM på webb, mail och 
facebook

https://bjarebastad.moderatweb.se
       bjarebastad@moderaterna.se

   bjarebastadmoderaterna

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.

☀ Ljuset är på väg tillbaka!

Dagen har redan blivit en timma och 29 minuter längre!

Njut av ljuset och vårt vackra Bjäre och
 — väl mött på årsmötet den 25/2 hälsar
Ninni Markow
Ordförande
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