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Kommunalrådet har Ordet
     

Många positiva nyheter 

Kära moderatvänner! 

Nu är verkligen hösten och vintertiden officiellt här. Kom 
ihåg att när det känns som mörkast vänder det. När det 
gäller covid-19 hoppas vi fortsatt på att det vänder. I vår 
kommun så ligger siffrorna stabilt och våra verksamheter 
är tillbaka till normalläge. Faran är dock inte över så 
rekommendationerna finns fortsatt kvar. Båstads kommun 
har med anledning av detta fattat beslut om att 
nyanställda i ”vårdnära” arbete i vår kommun ska vara 
vaccinerade. Likaså att möjlighet ges till verksamheten att 
tillfälligt kunna flytta ovaccinerad personal till andra 
arbetsuppgifter då det exempelvis rör sig om kontakter 
med extra smittkänsliga vårdtagare. Detta ska nu 
samverkas med våra fackliga parter. Det juridiska läget 
kring beslutet är oklart men vi är beredda att stå för detta 
då det för oss handlar om att skydda våra mest sköra 
medborgare.


Glädjande ser vi ut att kunna leverera det bästa bokslutet 
på de senaste 10 åren. Det är mycket bra och visar på att 
vi går åt rätt håll. Vi tar ansvar för ekonomin och lägger nu 
i november vårt budget-förslag som ytterligare tillför våra 
kärnverksamheter resurser och fortsatt bibehållen 
skattesats.


Under november kommer vi och Polisen att redogöra vår 
senaste trygghetsmätning. Kan redan nu säga att den 
ser riktigt bra ut vilket såklart känns mycket bra. Jag har 
träffat Skånetrafiken och påbörjat arbetet med att infria 
löftet om fria resor för våra 75-plussare. Jag har även 
påpekat våra önskemål om förstärkt kollektivtrafik inte 
minst till våra båda stationer. Vi kommer att ha ett antal 
sittningar med Skånetrafiken framåt för att se vad som är 
möjligt att genomföra.


Styrelsen informerar

Förberedelserna inför 
valet fortsätter

Nuvarande styrelse har endast 
träffats digitalt men ser fram emot 
nästa möte då vi för första gången 
ska få träffas ”på riktigt”. Det ska 
bli så roligt. 
Arbetet har ju, trots restriktioner, löpt 
på och Inför stundande val har 
styrelsen nu tagit fram textunderlag 
till ett nytt valprogram och vi vill att 
den politiska inriktningen tas fram 
gemensamt av oss Bjäre Båstad-
moderater. Därför kommer vi att vid 
tre tillfällen bjuda in alla medlemmar 
för att ge möjlighet att tillsammans 
diskutera programmet. Mötena äger 
rum i sessionssalen i kommunhuset 
och inbjudan kommer att skickas ut 
separat  — men boka in datum 
redan nu.


14 november kl. 10.00-13.00

29 november kl. 19.00-21.00

11 december kl. 09.00-11.00


Vi önskar att riktigt många, på olika 
sätt, hjälps åt och gör allt så att vi 
får en valseger för Moderaterna 
Bjäre Båstad om ett knappt år.
____________________________

Nomineringskommittén 
informerar
Processen med att ta fram ett förslag 
till valsedel inför kommunalvalet 
nästa år fortsätter. Ett steg i 
processen är att nominerings-
kommittén vill bjuda in alla nya 
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Jag hade förmånen att få vara med på Moderaternas 
partistämma som gick av stapeln i Helsingborg denna 
gång. Under fyra mycket intensiva dagar avhandlade vi 
vårt partiprogram och många förslag och långa debatter 
blev det. Det var en mycket god stämning och i vår 
partiledares inledningsanförande nämndes ett antal 
framgångsrika M-ledda kommuner där Båstad var en av 
dem. Kul att vår partiledning uppmärksammar vårt 
arbete. Jag arbetade med vår nationella sjukvårdspolitik 
där vi fick in många bra förslag t.ex. förstärkt cancervård 
och särskilda satsningar på och prioriteringar av 
kvinnosjukdomar. Ett särskilt spår för rätt vård och högre 
livskvalité för personer med kronisk grundsjukdom är jag 
särskilt stolt över att ha medverkat till.


Jag vill passa på och tacka för det starka stöd jag fick i 
vårt provval. Jag är så taggad inför nästa mandatperiod 
och det är en ära att få företräda er och vårt parti i 
vardagen.


Ha en fin november och så ses och hörs vi! 

Johan Olsson Swanstein

Kommunstyrelsens ordförande 

Politisk information

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

BBM på webb, mail och facebook

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

 bjarebastadmoderaterna

medlemmar och kandidater, som vi 
aldrig träffat ”live” tidigare, till ett möte 
den 30 november kl. 18.00 i 
kommunhuset. Inbjudan kommer att 
mailas ut men boka in tiden redan nu. 
______________________________

Kampanjteamet informerar
Kampanjerna har kommit igång, 
många har engagerat sig och många 
bra samtal har förts i Grevie, Torekov 
och Båstad detta tycker vi är jätte-
roligt. Stort tack för det! 
Ytterligare kampanjdagar är planerade 
och vi hoppas på bra anslutning även 
här

27/11 utanför ICA i Förslöv
11/12 utanför ICA i Båstad 

För att vinna valet måste vi hjälpas åt 
och alla behövs så — anmäl ditt 
kampanjdeltagande här
______________________________

M:s arbetsstämma
Förra veckan höll Moderaterna sin 
arbetsstämma i Helsingborg där 500 
moderater från hela landet samlats. 
Glädjande så var Johan en av de 
inbjudna deltagarna vilket vi kan läsa i 
hans text här jämte. Stämman sändes 
även digitalt och det var intressant att 
kunna följa debatterna i plenum live. 

Ulf Kristersson stämmotal kan du läsa 
här 
______________________________ 

Värva nya medlemmar 
Ett parti växer med sina medlemmar 
så hjälp till att engagera dina vänner, 
grannar och kollegor så att vi får 
behålla styret här på Bjäre, så att vi 
kan få en ny regering och en bättre 
politik för Sverige. Kostnad 100 kronor 
för ny medlem och 40 kronor för MUF-
medlem. Medlemsavgiften gäller från 
nu och hela 2022.

Hänvisa till länken på vår hemsida 
https://bjarebastad.moderatweb.se  
eller klicka på länken här
______________________________

Önskar er alla en härlig höst och hoppas att vi kan ses på någon 
av våra kommande aktiviteter — välkomna!


Ninni Markow

Föreningens vice ordförande 
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