Kandidatpresentation — fullmäktigelistan 2022 — 2026 — vår valsedel
Johan Olsson Swanstein
Kommunalråd
Båstad
45 år

Född och uppvuxen i Göteborg/Partille. Bor med mina barn i Båstad. Besöker gärna London så ofta
jag kan.
Jag vill vara med och göra fortsatt skillnad de kommande fyra åren. Prioritera satsningar på våra
barn, unga och äldre. Arbeta vidare för en kunskapsskola och en god äldrevård. Mycket viktigt att vi
fortsatt tar ansvar för ekonomin och kan bibehålla en låg skattesats. Fortsatt utveckling av vårt
framgångsrika samarbete med näringslivet. Satsa för ett hållbart Bjäre så att våra olika orter/byar
kan utvecklas med olika inriktning. Viktigt att prioritera variation av bostäder så att alla har möjlighet
att bosätta sig i vår kommun. Fortsatta trygghetssatsningar — bara de kriminella ska känna sig
otrygga i vår kommun.
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Idag — Kommunstyrelsens ordförande, Båstads kommun, Ledamot av Kommunstyrelsen, Ledamot
av Kommunfullmäktige, Styrelseordförande Båstad Kommunhus AB, En rad andra kommunala
uppdrag, Ersättare Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne
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Rustan Svensson
Risk Manager
Rammsjöstrand
66 år

Gift, tre vuxna barn. Jag har läst ekonomi i Lund och jobbat i försäkringsbranschen sedan 1982. Jag
har jobbat både på försäkringsbolag och som Risk Manager för industribolag. Tio av mina 39 år har
jag arbetat utomlands (Storbritannien, Luxemburg och Danmark).
Mitt samhällsintresse har alltid varit stort men mitt politiska engagemang startade först för fyra år
sedan då jag blev medlem i Moderaterna.
Idag — Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden samt ersättare Kommunstyrelsen.

Cathrine Eriksson
Fd. Socialchef, VD kommunalt bolag
Hemmeslöv
64 år

Jag är gift och bor i Båstad sedan 2013. Jag har 2 barn och 3 barnbarn. Jag har arbetat med service
inom hotell och restaurang, med kontorsarbete inom försäkringsbranschen och med utbildning som
lärare inom Folkuniversitetet och grundskola. Sedan 1993 har jag arbetat inom den sociala sektorn
som vårdare, habiliteringspersonal, enhetschef, socialchef och har startat upp ett omsorgsbolag där
jag även var VD. I mitt yrkesliv har jag arbetat nära politiken och har en längtan efter att engagera
mig och att få bidra till en positiv utveckling för Båstads kommun i frågor där min kompetens och
mina erfarenheter kan vara till nytta. Jag mår bäst när jag umgås med familj och vänner, vistas i
naturen, spelar golf och har olika projekt att engagera mig i.
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Idag — Ledamot i Socialnämnden och Ledamot i Bjäre-Båstadmoderaterna
Ulf Jiewertz
Teolog/pedagog
Västra Karup
68 år

Har arbetat med människors utveckling såväl kunskapsmässigt som själsligt, i lärarroller och
folkhögskolerektorsroll. Även som präst främst inom sociala sammanhang. Mångårig politisk
erfarenhet.
Sedan 2014 har jag arbetat i Vård och omsorgsnämnden, under denna mandatperiod som dess
ordförande. I den demogra ska kontext där Båstad be nner sig är vård och omsorgsfrågorna av
största vikt. Ett gott samhälle tar väl hand om den som behöver vård och omsorg. Genom en trygg
och väl utbyggd hemtjänst samt genom väl fungerande särskilda boenden. Frågor som dessa är
viktiga idag och utan tvekan imorgon. Jag söker därför förtroendet att som nämndsordförande
utveckla omsorgen ytterligare i Båstad.
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Idag — Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen, Ordförande Vård- och
omsorgsnämnden, Ledamot Direktionen för kommunförbundet Medelpunkten samt vice ordförande
Valnämnden
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Charlotte Wachtmeister
Förskollärare
Torekov
66 år

Jag har två vuxna barn. Utbildning: l.kand. förskolelärare, Master of Arts. Ledamot i Fridhems
folkhögskolas styrelse. Ordf. Vegeåns vattenråd. En levande landsbygd kräver respekt för
äganderätten, så att det fortsatt är möjligt att producera mat, virke och upplevelser. De gröna
näringarna är viktiga för klimat och miljöomställningen, eftersom de producerar förnybara produkter.
Idag — Ersättare i regionfullmäktige, Ordförande i Stiftelsen Skånska Landskap, Är med och driver
Skånemoderaternas Landsbygdsnätverk, Ordförande i Bjäre-Båstad Moderaterna.

Gösta Sandgren
Pensionerad Personaldirektör
Ranarp
72 år

Numera pensionär, bosatt i Ranarps strand/ Förslöv. Gift, två "ut ugna" barn. Musikintresserad lyssnar och sjunger till egen gitarr. Lagar gärna mat. Läser mycket och gärna - främst s.k. ction.
Past president i Rotary. Engagerad medlem i Svenska Frimurarorden sedan många år.
Kommunens välfärdsuppdrag är oerhört ansvarsfullt. Det är i närhet till medborgarna som vi kan ta
ansvar och göra skillnad. Nationell och regional nivå ska ange ramarna men ge lokala
förtroendevalda mandat och förutsättningar för en lokal tillämpning.
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Idag — Ledamot i Båstad Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ordförande i Socialnämnden.
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Linda Bertilsson Ivarsson
Grundskollärare
Grevie
32 år

Lärare som brinner för utbildning och fritid i kommunen. Jag är utbildad förskollärare, fritidspedagog
och grundskolelärare. Idag arbetar jag som lärare i svenska och idrott och hälsa. Jag brinner för
frågor som rör skolan och värnar om fysisk aktivitet på olika plan.
Idag — Ledamot i Utbildningsnämnden samt i Kommunfullmäktige. Är även ersättare i
Kommunstyrelsen.

Lennart Nilsson
Advokat
Stora Hult
64 år

Bor i Stora Hult med familj. Arbetar som advokat. Fritidsintressen är att röra mig och att läsa.
Har varit samhällsintresserad i hela mitt liv. I min ungdom var jag politiskt aktiv men sedan tog
arbete och familj över. Nu när jag börjat få mer tid igen så känner jag för att bidra till samhället och
vill arbeta för att Båstad ska ha ett bra näringslivsklimat som möjliggör en god välfärd, att värna en
bra miljö, att stötta föreningslivet inom kultur och fritid och att se till att varje skattekrona gör nytta.
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Idag — Ledamot i Bjäre-Båstadmoderaternas styrelse
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Ninni Markow
Legitimerad Psykolog
Förslöv
73 år

Generalist och händig mångsysslare med bred erfarenhet från olika delar av näringslivet. Född och
uppvuxen i Torekov — yttade och återvände permanent till Bjäre 2017. Jag vill verka för att hela
Bjäre ska leva och utvecklas, att god service tillhandahålls och att förutsättningar skapas så att
människor själva kan välja hur de vill leva och forma sina liv.
Jag vill verka för att äldre erbjudas möjlighet att välja det boende och den service de önskar - att
unga och barnfamiljer ska vilja ytta till Bjäre och att olika typer av bostäder byggs - en bra
infrastruktur och att arbetspendling skall vara möjlig - för likvärdig och individanpassad utbildning till
alla kommunens barn - för ett gott företagsklimat på hela Bjäre - för bevarande av vår fantastiska
miljö och förstås, för en ansvarsull hantering av kommunens ekonomi.
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Erfarenhet av kommunpolitik först för M i Nacka sedan 2003. Idag — Ersättare Kommunstyrelsen,
Ersättare Utbildningsnämnden, Ersättare Båstad Kommunhus AB samt nu vice ordförande BjäreBåstad Moderaterna
Håkan Hagström
Jurist
Öllövsstrand
63 år
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Flyttade till kommunen 2017 men har funnits här sedan barn som sommargäst. Jag vill se
företagandet, på alla nivåer, utvecklas. Kommunen har en fantastisk situation med entreprenörer
inom alla plan. Dessa måste vi politiker underlätta för. Jag vill också verka för att infrastrukturen
utvecklas ytterligare nu när vi fått tillgång till Pågatåg och Öresundståg. Båstad ska bli navet mellan
Skåne och Halland. Jag är beredd att lägga ned mycket energi på Båstads kommun och Bjäre.
Erfarenhet av kommunpolitik sedan 2006 först i Kävlinge sedan 2018 — idag i Båstad
Kommunfullmäktige och Båstadhems styrelse.

Susanne Jung
Egen företagare
Torekov
70 år

Jag har bott största delen av mitt liv i Torekov och har under fyra tidigare mandatperioder varit
ledamot i Utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige. Började min karriär inom ögonsjukvården
under 18 år innan jag startade mitt företag 1994 inom import och försäljning till livsmedelsindustrin
och restauranger. Min politiska målsättning är att Båstads kommun ska vara attraktivt för dem som
bor här och för in yttning. Vård, skola och omsorg ska vara i fokus. Våra skattepengar ska hanteras
med största ansvarskänsla och noggrannhet. Jag har tre vuxna döttrar och fem barnbarn. På fritiden
arbetar jag gärna i trädgården, varvat med långpromenader och matlagning.
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Jag har varit aktiv inom kommunpolitiken i Båstad i 18 år och sitter idag som vice ordförande i
Utbildningsnämnden, Ledamot i Kommunfullmäktige samt ersättare i AV Media.
Erik Agnorelli
Studerande
Båstad
21 år

Nyin yttad till Båstad från Stockholm. Om dagarna studerar jag vid Lunds universitet eller arbetar på
Restaurang Riviera.
Efter 6 år av engagemang i MUF Stockholm och M Botkyrka har jag med mig era erfarenheter från
den politiska världen, dels det ideologiska från ungdomsförbundet, dels det praktiska från kommunpolitiken. Jag är nyin yttad i kommunen men har sedan barnsben alltid haft en koppling och en
närvaro på vår vackra halvö. Särskilt nu när jag valt bosätta mig i Båstad har jag insett vår kommuns
stora potential och välfungerande. Frågorna jag brinner extra för rör miljö, jordbruk och hållbarhet,
frågor, som givet vår halvös rika natur och itiga agrikultur, kan anses vara högst aktuella. Jag ser
fram emot att kunna bidra till att fortsätta göra Båstad och Bjäre till en bättre plats för både dig och
mig.
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Idag — ersättare Socialnämnden
Ann Elofson
Egen företagare
Rammsjö
69 år

Bosatt på Bjäre sen 1984. Driver lantbruk med köttdjursuppfödning och försäljning av köttet i egen
regi. Utbildad agronom och sjuksköterska. 2 vuxna söner.
Bjäre är en fantastisk bygd med rika naturvärden och oändliga möjligheter till rekreation. I det
politiska arbetet måste vi sträva efter att hela Bjärebygden ska kunna leva & utvecklas.Viktigt att
stimulera basnäringarna lantbruk & turism samt allt entreprenörskap & företagande. Underlätta för
små företag. Inte exploatera Bjäre för hårt med nya bostäder. Vara rädda om åkermarken & värna
om äganderätten. Stimulera in yttning av barnfamiljer, arbetspendling, bra infrastruktur. Förskolor i
alla större orter. Skola som ger likvärdigt lärande till alla kommunens barn. Ansvarsfullt användande
av skattemedel i alla verksamheter. Tillämpa ett helhetstänkande i arbetet med miljö & klimat.
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Idag — Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i Utbildningsnämnden, Verksamhetsrevisor
Fontänhuset Båstad
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Magnus Sjeldrup
Egenföretagare
Båstad
55

Jobbar i dag som konsult inom samhällsbyggnadsområdet. Mina styrkor som person är jag
organiserad, och inlyssnade. Med min långa erfarenhet att arbeta med komplexa frågor inom
detaljplaner och miljö. Jag är analytisk i mitt arbetssätt och är en van förhandlare samt att jag gillar
utmaningar.

Tony Ivarsson
Utbildare/Jordbrukare
Ängelsbäck
58 år

Gift två barn och 4 barnbarn. Har köttdjursuppfödning vid sidan om mitt jobb.
Jag vill att vi skall skapa möjlighet för våra ungdomar att kunna bosätta sig i kommunen. Har själv
bott här, är uppväxt i Förslöv och yttade sedan till Ängelsbäck. För mig är det viktigt att vi kan
utveckla samtliga samhällen i kommunen på vår vackra Bjärehalvö.
Varit i politiken i 20 år. Sitter idag i Vård- och omsorgsnämnden och i Kommunfullmäktige
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Jonatan Kruuse
Lärare
Förslöv
31 år

Jag vill se Bjäre i fortsatt positiv utveckling. Mitt främsta mål som förälder är att se till att byn förblir
en trygg punkt för utveckling och familj och att Bjäre återtar sin position i mätningarna kring bästa
skolorna igen som dem gjorde 2019. Jag vill se att Bjäre blir det nya självklara valet för dem som
söker sig en ny framtid i Nordvästra Skåne.
Skola/integration är min passion, möjlighet till samhället och möjlighet att lyckas för den som vill.
Om du vill så kan du!

Jan Ahlström
Civilekonom
Segelstorpsstand
72 år

Egen företagare med externa styrelseuppdrag
Mitt politiska engagemang har senaste 10 åren koncentrerats till styrelsemedverkan i Båstadhem AB
där jag varit Ordförande samt Vice ordförande. Därutöver tidigare varit medlem i Kommunfullmäktige
samt även Ordförande i Båstad Turism.
Idag — Vice ordförande i Båstadhem AB
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Johan Wastensson
Säljare
Båstad
52 år

Idag — Ersättare i Utbildningsnämnden och i Fritid- & Idrottsprogrammet

Alfred Thronée
Studerande
Västra Karup
19 år

Har bott på Bjäre hela mitt liv, läser teknikprogrammet på Thorén Innovation School i Helsingborg,
och vill nu vara en röst för de yngre inom politiken här på Bjäre. Som fortfarande studerande i mina
sena tonår vill jag vara en röst och bild för de yngre som inte vet om politik är något för dem. Jag vill
visa att du kan engagera dig inom politik oavsett din ålder, och att det nu är lättare än någonsin att
driva på de frågor man brinner för. Som studerande och son till en mamma som är lärare är vår
skolpolitik viktig för mig, så att både lärare och elever ska vara trygga i sin arbetsmiljö.
Idag — Ledamot för MUF i Bjäre-Båstad Moderaterna

Marie-Louise Lindèn
Socionom
Båstad
80 år

Gift. Samhällsintresse och sport.
Akutsjukvården behöver yttas närmare medborgarna i glesbygd för att ge större trygghet. Avlastar
då akutsjukhusen. Vill arbeta för 24 timmars öppet vårdcentral i Båstad kommun.
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Skolan ska ge eleverna kunskap och färdigheter och kompetens som Sverige behöver för vår
välfärd. Vill arbeta för en skola i världsklass i nära kontakt med näringslivet med praktik och
lärlingsplatser.
Idag - Ersättare i Kommunfullmäktige samt Ersättare i Myndighetsnämnden
Är egen företagare har arbetat 35 år i storföretag och de sista 15 inom Waste och Miljöfrågor som vd
för Biogasföretag.
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Carl Lilliehöök
Civilingenjör
Torekov
67 år

Entreprenör. Social. Erfarenhet om mycket.
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Nils Perlhagen
VVS-konsult
Kattvik
77 år

Idag — Nämndeman i Helsingborgs Tingsrätt
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Annika Fengved Stefansson
Företagare
Torekov
64 år

Idag — Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Båstadhem AB
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Viktor Törnqvist
Egen företagare
Kattvik
32 år

Idag — Nämndeman i Helsingborgs tingsrätt
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Nicole Hagström
Tolk
Öllövsstrand
62 år

Anette Åkesson
Service Manager
Hov
56 år

Flyttade med en tysk civilekonomexamen tillbaka till Sverige 1997. Det tänkta sommarhuset blev till
permanentboende när jag ck jobb på Bjäre. Har tidigare varit heltidspolitiker, först i Båstads
kommun och därefter i Riksdagen. Har även haft en mängd olika politiska uppdrag av olika slag bl.a.
i styrelsen för SKL samt som ordförande för moderatkvinnorna i Skåne. Hela tiden inom politiken har
jag arbetat med frågor som rör hur välfärden ska nansieras på lång sikt vilket även inkluderar
digitaliseringsfrågor och skatter. Min ambition är att fortsätta bidra till utveckling – det må vara av en
kommun, ett företag eller ett projekt. Samt av mig själv.

Idag — ordförande för Miljö o Byggnadsnämnden

Huvudman i Laholms Sparbank. In yttad från Laholm till Båstad.
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Idag — Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot NSVA, ersättare Båstadhem AB samt suppleant i
Sydvatten
Christer De la Motte
Pensionerad Socialchef
Hemmeslöv
72 år

Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat som chef inom landsting och kommun, senast som
socialchef men även inom andra områden.
Jag bor i Sveriges vackraste bygd och den vill jag både bevara och vara med och utveckla. Vi är
beroende av en fungerande o entlig service. En del i denna service är en fungerande kommun med
god tillgänglighet. Kommunens tjänster till våra medborgare skall vara av god kvalité och till rätt pris.
Det är viktigt att skattepengarna förvaltas på ett bra sätt. Det nns inget så dyrt som dålig kvalitet
och det gäller både varor och tjänster.
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Idag — Ersättare kommunfullmäktige, Ordförande i Båstads kulturråd, Ersättare i regionfullmäktige,
Ledamot i Helsingborgs lasaretts styrelse samt är Nämndeman i Förvaltningsrätten
Flyttade till Båstad 2009 och har här deltagit i politiken sedan dess — i Båstadhem, ersättare i Vårdoch Omsorgsnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige. Har tidigare politisk erfarenhet från
Västerås från bl.a. Bostads AB Mimer under 8 år, Moderaterna i olika styrelser samt i Äldrenämnden
och i Utbildningsnämnden.
Idag ersättare i Kommunfullmäktige och i Vård- och omsorgsnämnden.
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Mona Källbäck
Pensionerad Arbetsledare
Båstad
79 år
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Lars Elofson
Agronom
Rammsjö
75 år

Pensionär och aktiv lantbrukare

Ulf Bejrum
Pensionerad Polis
Båstad
66 år

Är gift och har en dotter. Mina intressen är att följa samhällsutvecklingen både nationellt och
internationellt samt spela golf.

Idag — Ordförande Kommunala pensionärsrådet i Båstad — KPR

Jag var verksam inom polismyndigheten i 44 år. Har inte tidigare varit politiskt aktiv men har nu efter
pensioneringen utrymme för politiska uppdrag och vill gärna bidra till kommunen med min
erfarenhet.
Idag — Ledamot i Bjäre-Båstadmoderaternas styrelse
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Simon Ahlberg
Företagare
Hemmeslöv
29 år
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