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ansvar för att bygga ett modernt Bjä-
re Båstad. Detta genom en skola med 
leg. lärare som kan ge våra barn och 
ungdomar kunskap och en bas för 
resten av livet. Alltid se till att närings-
livet får bästa möjliga förutsättningar 
för nystartande och expansion. Att sä-
kerställa att omvårdnaden för den som 
har behov fungerar optimalt. Säkerhe-
ten på gator och torg skall i vår mode-
ratledda kommun vara på topp. Kultur 
och möjlighet till fysisk aktivitet för alla 
invånare är ett obligat.  För att nå allt 
detta behövs självklart en ekonomi i 
balans – inte ett mål utan en självklar-
het! När vi driver dessa frågor framåt 
så skapas arbetstillfällen och därmed 
trygghet och trivsel, vilket också gör 
att det skapas förutsättningar för en 
framgångsrik integrationspolitik. 

Denna lilla skrift med tillbakablickar 
över de hundra åren är en del av vår 
historia. Det viktiga och det roliga är 
att den inte slutar här. Nu börjar vi på 
de nästkommande hundra åren. Vi nya 
Moderater vill inte stå still – vi vill ta 
fortsatt ansvar för vår fina kommun! 
Bästa möjliga sätt för detta är att vinna 
valet i år 2018!

Inte mycket är sig likt om vi går 100 år 
tillbaka i tiden, när de första pionjärer-
na bildade det vi idag kallar för Bjäre 
Båstad Moderaterna. Här fanns Tore-
kovs municipalsamhälle, Båstads kö-
pings municipalsamhälle samt Malens 
municipalsamhälle. Således hade då-
tidens förutseende ”moderata” pion-
järer helt andra förutsättningar att på-
verka och utveckla än dagens politiker 
i Båstad kommun som tillkom efter 
sammanslagningar av Förslövsholm, 
Karup, Västra Bjäre och Torekov vid 
den stora kommunsammanslagning-
en 1971. Befolkningen har sedan det 
blev Båstad kommun ökat från dryga 
10.000 till knappa 15.000 invånare. 
Kommunfullmäktigeförsamlingen be-
stod då av 49 ledamöter och besluta-
des bli 41 från och med 1998.  

Våra ”moderata” pionjärer måste ha 
varit otroligt framsynta och inspire-
rade av att ta ansvar och bygga det 
som idag är Båstad. Många partier har 
kommit och gått i kommunen genom 
åren. VPK, SPI, NYD, C-D samt KD. 
Några mer långlivade än andra, men 
så vitt jag vet finns det inget annat 
parti än moderaterna som deltagit och 
tagit ansvar för kommunen så länge. 
Centerpartiet var länge kommunens 
största parti. Dock har moderaterna 
varit det största partiet sedan 1982, 
om vi bortser från den parentes som 
inträffade vid omvalet 2015. En paren-
tes som nu skall rättas till i valet 2018!

Moderaterna i Båstad har genom ett 
århundrade visat att man inte vill stå 
still, utan vara en aktiv del i samhäl-
lets utveckling. Precis som våra pion-
järer tog sig an dåtidens problem och 
möjligheter vill vi som idag är aktiva ta 
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PARTIHISTORIK 
vad hände på riksplanet?

Från början
Under slutet av 1800-talet bildats 
konservativa och moderata grupper 
i riksdagens båda kamrar. Men ännu 
i början av 1900-talet saknade grup-
perna en rikstäckande organisation. 
En grupp högerriksdagsmän tog ini-
tiativet. Ett nytt parti bildades den 17 
oktober 1904 på restaurangen Runan 
i Stockholm. Från början var partiet 
klassiskt konservativt och nationa-
listiskt. Grundaren var Gustaf Fredrik 
Östberg och partiet fick namnet All-
männa Valmansförbundet.  Från 1938 
till 1952 hette partiet, Högerpartiet. 
1969 var det åter dags att byta namn. 
Det blev då Moderata Samlingspar-
tiet. Sedan år 2006 heter vi de Nya 
Moderaterna. 

Den som främst fick ansvaret för upp-
byggandet av partiorganisationen var 
Gustaf Gustafsson, som egentligen 
var tidningsman och hade varit chefre-
daktör för Östgöta-Correspondenten.  
Partiet kom att styras av Arvid Lind-
man under åren 1906 - 1911. Han var 
officer och industriledare från Upp-
land. Han kallades ofta ”Amiralen”, ef-
tersom han var konteramiral i flottan. 
Han hade också varit VD i Iggesund 
och LKAB och generaldirektör i Tele-
grafverket.

Ideologi och utveckling
Arvid Lindmans tid som partiordföran-
de var en tid av uppbyggnad och kon-
solidering. De två stora frågorna då 
var rösträttsfrågan och försvarsfrågan. 
Med Arvid Lindman som statsminis-
ter, lades år 1907 propositionen, som 
bifölls av riksdagen, om införande av 
allmän rösträtt för män till riksdagens 
andra kammare. Samtidigt beslutades 
att kvinnor kunde väljas till stadsfull-
mäktige och kommunfullmäktige samt 
utses till förtroendeuppdrag i stad och 
kommun.

Idag är moderaternas ideologi en för-
ening av konservativ samhällssyn och 
liberala idéer. Det som präglar partiets 
ideologiska syn är behovet av kontinu-
itet, visionen om det öppna samhället 
och den enskilda människans valfri-
het. Det var Arvid Lindmans första re-
gering som tillsatte utredningen, som 
kom att föreslå allmän folkpension. 
Partiet har ända sedan sin början sett 
som en av sina allra viktigaste uppgif-
ter att motarbeta socialismen.

Valresultat genom åren 
på riksplanet 

I det första allmänna valet i Sverige för 
både män och kvinnor till riksdagens an-
dra kammare 1921, fick partiet 25,8 % 
av rösterna. Partiets högsta röstetal nåd-
des 2010 med 30,1 % av rösterna. ”Bot-
tenrekordet” sattes 1970 med 11,6%.

Andra frågor som partiet drev med 
stor kraft var att försvaret skulle få till-
räckliga resurser, ett starkt näringsliv, 
ett väl fungerande jordbruk och refor-
mer för sociala framsteg. 

Växlande framgångar
Efter segervalet 1928, då partiet fick 
29,4 % av rösterna, följde en längre 
period av tillbakagångar i valen. Dessa 
bröts först i valet 1952, då Jarl Hjal-
marson hade blivit partiordförande. 
Hjalmarsons tid (1950-1961) innebar 
både förnyelse av partiets politik och 
valframgångar.



BJÄRE BÅSTAD MODERATERNA  
föreningshistorik

1918 föddes Valmans-
förbundet på Bjärehalv-
ön. Bildandet skedde 
på Hotell Båstad.
1931 bildades municipalsamhället 
Malen i Båstads kommun. I kommu-
nen fanns sedan tidigare Båstads mu-
nicipalköping. Redan 1936 ombildad-
es kommunen till en köpingskommun, 
varvid såväl municipalköpingen som 
municipalsamhället upplöstes. Vid 
kommunreformen 1952 bildades stor-
kommunerna Förslövsholm (av kom-
munerna Förslöv och Grevie ), Karup 
(av  Hasslöv, Skummeslöv och Östra 
Karup i Hallands län) samt Västra Bjä-
re (av Hov, Torekov och Västra Karup). 
Torekovs municipalsamhälle upplös-
tes, medan Båstads köping förblev 
oförändrad. 

1971 bildades Båstads kommun ge-
nom sammanläggning av köpingen 
med Förslövsholms landskommun 
och Västra Bjäre landskommun. Ka-
rups landskommun upplöstes och 
Östra Karups församling tillfördes Bå-
stads kommun.

När Förslövsholm, Västra Bjäre, Öst-
ra Karup och Båstad slogs samman 
1971 bildades också en gemensam 
Moderat Förening för hela kommunen. 
Ganska snart visade det sig att av-
ståndet till medlemmarna blev stort, 
och denna stora förening delades nu 
i tre föreningar, Förslöv-Grevie, Västra 

Bjäre samt Båstad-Östra Karup.  Men 
man insåg att detta inte var det opti-
mala för att nå bästa resultat, utan att 
kommunen inte är större än att man 
kan kraftsamla under en gemensam 
stark organisation, Bjäre Båstad Mo-
deraterna BBM.

2007 bildades så Båstad Bjäre Mode-
rata förening, BBM med Lars Hassel-
crona som ordförande. 

Det var de två föreningarna Västra 
Bjäre samt Båstad Östra Karup som 
gick ihop. Den nya föreningen hade 
tillsammans ca 200 medlemmar.

Förslöv-Grevie föreningen valde inled-
ningsvis att vara fristående och stanna 
kvar som egen förening men anslöt sig 
så småningom till den moderata kret-
sen. 

Medlemsutveckling.
Medlemsantalet har varierat under 
åren. Från ca 240 medlemmar  2006 
(3 föreningar)  till 128 st 2016 och till 
dagens 141 medlemmar

Föreningsordföranden sedan sam-
manslagningen
2007  Lars Hasselcrona
2008- 2013 Benkt Ragnarsson
2013 - 2015 Jan Ahlström
2015 -  Ulf Jiewertz



Utvecklingen på Bjäre
Kommunsammanslagningen 1971 har 
haft stor påverkan av utvecklingen och 
påverkar fortfarande. Viktiga är de tre 
stora börsnoterade bolagen, Nolato, 
Peab och Lindab, som startade upp 
på 1930-talet gör kommunen till Sveri-
ges mest börsbolagstäta. Detta enligt 
tidningen Dagens Industri för några år 
sedan. Företaget Nolato i Torekov fick 
sitt nuvarande namn år 1982, Peab i 
Förslöv respektive Lindab i Grevie, år 
1959. Dessa bidrar till att kommunen 
har en positiv inpendling.

En annan viktig utveckling för kommu-
nen har varit besöksnäringen ända se-
dan förra sekelskiftet. Tennisen har till-
kommit som ett riktigt dragplåster. Det 
stora tunnelbygget genom Halladsås, 
som planerades 1975 och påbörjades 
1992, är en tredje viktig del i utveck-
lingen. Först i turerna kring beslutet, 
därefter problemen med giftläckaget 
av tätningsmedlet Rhoca Gils. Konflik-
terna ledde bland annat till att Bjäre-
partiet bildades 1989, som utbrytare 
från Moderaterna.

Millenniumskiftet
Vid millenniumskiftet år 2000 var Bå-
stads kommun starkt präglat av tun-
nelskandalen och dess konsekvenser. 
Man hade hanterat de svåra besluten 
om riskområden och information till 
media och allmänhet på ett mycket 
bra sätt, men hela skandalen med gift-
läckaget satte en stämpel på kommu-
nen där intresset för att bosätta sig el-
ler att engagera sig i kommunen vara 
nere på nollstrecket. Därtill hade kom-
munen en sedan tidigare mycket dålig 

framförhållning vad gäller detaljplan 
och byggbar mark. Båstad kommun 
hade fyra stora framtidsfrågor att han-
tera. Dessa var:

Tunnelbygget
Gymnasieskola
Norrvikens Trädgårdar
Besöksnäringen och tennisens framtid.
Tunnelbygget, politisk turbulens och 
konsekvenser

Giftskandalen stoppade tunnelbygget. 
Mellan åren 1997- 2004 avvaktades 
all planering i de två största tätorterna 
Båstad och Förslöv i väntan på att re-
geringen skulle besluta om man över 
huvud taget skulle fortsätta att borra ge-
nom åsen. Fortsatt tunnelbygge var en 
ödesfråga för kommunen. Skulle bygget 
stoppas och bli en minnesplats för kapi-
talt misslyckat infrastrukturprojekt eller 
skulle tunnlarna kunna färdigställas för 
att få en förutsättning för goda järnvägs-
förbindelser längs hela västkustbanan?

För kommunens del innebar det en 
svår balansgång mellan att minimera 
skadeverkningarna och svårigheter-
na för drabbade kommuninnevånare 
samt för att få fram förutsättning rar 
för fortsatt byggande. Det var faktiskt 
Båstad kommun som hade avgöran-
det i sin hand.

När det positiva beslutet från reger-
ingen äntligen kom, kunde kommunen 
utifrån det dra igång ett översiktsarbe-
te 2008 – och med det följde ett större 
antal detaljplaner. Det fanns helt enkelt 
ett stort uppdämt behov av nya planer.

Hallandsåstunneln är Sveriges längsta 
järnvägstunnel och består av två pa-
rallella enkelspårstunnlar på vardera 
8,7 kilometer. Tunnlarna är en del av 
utbyggnaden av Västkustbanan för att 
öka trafikkapaciteten. De båda tunn-
larna var färdigborrade den 4 sep-
tember 2013 och invigdes den 8 de-
cember 2015. Tunneln öppnades för 
reguljär trafik den 13 december 2015.

Under åren efter beslutet att genom-
föra tunnelbygget hade då också 
bostadsbyggandet ökat väsentligt i 
kommunen. År 2006 hade vi enligt Bo-
verket det högsta bostadsbyggandet i 
Sverige! I valet tog Moderaterna, Bjä-
repartiet och Folkpartiet över styret i 
kommunen. 

År 2007 var Båstad 
kommun Skånes tryg-
gaste kommun, enligt 
polisens trygghetsmät-
ning och företagens 
tillväxt var bäst i Skåne 
enligt Företagarna. 

Inför kommande stora barnkullar i 
gymnasieålder hade kommunen en 
unik chans att själv bygga för den ex-
tra kapacitet som skulle behövas. Ut-
bildningsnivån var förhållandevis låg 
även om våra grundskolor år 2008 låg 
på 4:e plats i landet, enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting. Men för att 
få unga att stanna i kommunen ville 



vi kunna ge dem signalen: ”stanna 
kvar i kommunen och utbilda er – vi 
satsar på er”!

Näringslivet, framförallt de tre stora 
börsbolagen krävde mer och kom-
munen skulle satsa på gymnasi-
al utbildning för att det skulle vara 
intressant för dem att stanna kvar 
med huvudkontor och tillverkning. 
Man var också intresserad av sam-
arbeten i lämplig form. Egen gymna-
sieskola var även viktig för att kunna 
hålla kompetent lärarpersonal för 
kvalificerade yrkesutbildningar, så 
kallade KY-utbildningar.  

Beslutet föregicks av mycket heta 
politiska diskussioner och även 
allmänheten var starkt engagerad 
via insändare mm. Oppositionen ville 
ha en mindre, alternativt en betydligt 
mindre satsning. Efter en rafflande 
omröstning i Kommunfullmäktige seg-
rade alliansens förslag och förslaget 
blev det vi ser idag – en mycket lyckad 
satsning! Båstad kommun är i dag en 
utbildningskommun med en rad olika 
utbildningar på olika nivåer. 

År 2009 märktes konsekvenserna av 
finanskrisen ekonomiskt och året där-
efter, 2010 var det valår. Då bildades 
Alliansen i Båstads kommun.  Mellan 
åren 2011 och 2012 antog en bred-
bandsstrategi och första spadtaget till 
Entré Båstad togs. Enligt Bjäre Kraft 
var vi den kommun i Skåne som kom-
mit längst med utbyggnaden av fiber 
till alla hushåll.

Norrvikens Trädgårdar
Denna fantastiska trädgårdsanlägg-
ning har ett stort symbolvärde för 
Båstads kommun och är en värdefull 
tillgång för hela regionen. Men med 
ständigt ekonomiska problem!

Efter en snårig kamp för att försöka 
rädda trädgårdarna från att säljas till 
högstbjudande tog kommunen mer 
eller mindre över anläggningen under 
några år då man samtidigt frenetiskt 
sökte finna rätt framtidslösning. En 
”vänförening” bildades som var så 
engagerad att den snarast försvårade 
arbetet. Tack vare starka och engage-
rade näringsidkare står trädgårdsan-

läggningen kvar i dag med nytt kök 
och restaurang samt stora satsningar 
på trädgårdarna.

Besöksnäringen och 
tennisen
Ett antal år i rad har Swedish Open i 
Båstad vunnit spelarnas gunst och 
röstats fram som bästa tennisturne-
ring! Genom att erbjuda en fantastisk 
miljö, komfort och läge har Båstad 
kunnat dra till sig stjärnor i toppklass 
trots att man inte har kunnat erbjuda 
alltför höga prispengar. Så såg det inte 
ut för 20 år sedan men med ett mycket 
gott samarbete med kommunen gjor-
des en enorm satsning på hotellbygge 
och tennisarenor för att skapa en top-
panläggning. Den som vi ser idag och 
detta har stärkt vårt varumärke så att 
intresset har ökat starkt för att bosätta 
sig och etablera sig i kommunen.

Inklipp bild om Norrviken och Allan 
Sebelius.Tidningsurklipp samt bild på 
Lars Elofson  



Politik och valresultat på Bjäre
I valtältet 2006. Christer Lindén, Clas 
Wastensson, Lars Hasselcrona, Anet-
te Åkesson, Marie-Louise Lindén . 
Bilden har tillhandahållits av Christer 
Lindén

2006 gjorde Moderaterna i Bjäre Bå-
stad sitt bästa val sedan 1982 och 
1994. 32,5%. Samarbete inleddes 
med Liberalerna (Folkpartiet) och Bjä-
repartiet för att styra Båstad kommun. 
Hösten 2009 valde Bjärepartiet att 

hoppa av den gemensamt framtagna 
Politiska plattformen och de Etiska 
reglerna. En av anledningarna var att 
de ville profilera sig inför valet 2010. 

I valet 2010 fick BBM 30,3 %.  Valet 
2014 överklagades och omval ägde 
rum den 10 maj 2015 och vi fick då 
18,5 %.

År 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2015
Procent 19,7 21,9 26,3 33,2 31 27,9 29,6 32,5 29,5 25,8 32,5 30,3 18,5
Mandat 10 11 13 16 15 14 14 16 12 11 13 13 8

”Omvalet (Wikipedia)  Valet 2014 
överklagades efter att ett antal extra 
valsedlar hade dykt upp hos länssty-
relsen jämfört med kommunens egen 
räkning på valnatten, med följden att 
ett mandat i kommunfullmäktige bytte 
parti. 

Omvalet 2015 

Valresultat   2006  2010 2014       2015 
Moderaterna  13 mandat  13 10 8 
Socialdemokraterna  7 mandat 6  6 5 
Bjärepartiet  7 mandat 7  9 13 
Centern  6 mandat  6 5  5
Folkpartiet  4 mandat  3 3  3
Kristdemokraterna  2 mandat 1 1 0
Sverigedemokraterna  1 mandat 2 4 5

Den 17 december 2014 beslutade Val-
prövningsnämnden att det skall hållas 
omval i Båstads kommun. 

Omvalet hölls den 10 maj samma år 
och resulterade i Bjärepartiets bästa 
valresultat någonsin, samt att mittkoa-
litionen bestående av Bjärepartiet och 
Centerpartiet fick sitta kvar vid mak-
ten.”

Valrörelse 2014. Anette Åkesson, Gösta Sand-
gren, Birgitta Abelin, Kerstin Johansson Lange , 
Mona Källbäck och Torgny Brenton 

Moderata KS-ordföranden sedan 
bildandet av Båstad Kommun 1971

- Arvid Jacobsson mars-dec 1979  
(efter att ordinarie KS-ordförande avlidit) 
- Allan Sebelius 1993- 1995
- Lars Elofson 1999- 2006
- Anette Åkesson 2006.02 – 2012.10
- Kerstin Gustafsson 2012.11-2014.12

 



Moderatkvinnorna 
1910 fick kvinnor i Sverige för första 
gången rätt till representation till stads-
fullmäktige och kommunalfullmäktige. 
Nio moderata kvinnor invaldes. Men 
kvinnornas valdeltagande blev trots 
det betydligt lägre än männens och 
stannade vid cirka tre procent.

De moderata kvinnorna hade i början 
ingen partihemvist, eftersom Allmän-
na Valmansförbundet, AVF, från 1904 
till 1913 var ett parti enbart för män.  
1915 bildades dock Sveriges Moderata 
Kvinnoförbund, SMKF, Sveriges första 
självständiga politiska kvinnoförbund.  
Syftet var bland annat att samarbeta 
med Allmänna Valmansförbundet (AVF)
inför valen på ett självständigt sätt. 

Vid sidan av SMKF uppstod AVF:s 
kvinnoföreningar, som från 1920 sam-
arbetade i Högerns Centrala Kvinno-
kommitté (CK). De båda kvinnoorga-
nisationerna fanns parallellt fram till 
1937, då de sammanslogs till en enda. 
Båda organisationerna stödde Bertha 
Wellin, som var Högerns första kvinnli-
ga riksdagsledamot 1921 till 1937. 

1950 fick kvinnorådet en självständi-
gare ställning och antog namnet Hö-
gerns Kvinnoförbund. 1969 ändrades 
det till Moderata Samlingspartiets 
Kvinnoförbund och 1978 till Moderata 
Kvinnoförbundet. 1997 omorganise-
rades det till ett nätverk med namnet 
Moderatkvinnorna, vilket ger utrymme 
för friare arbetsformer. I varje förbund 
utses en länskvinnoordförande. Till-
samman utgör de 26 länskvinnoord-
förandena det beslutande organet 
för Moderatkvinnorna.  Lokalt arbetar 
man i föreningar, nätverk, projektgrup-
per m.m.

Syftet har hela tiden varit att lyfta fram 
kvinnliga aspekter på politiska frågor 
samt att stimulera fler kvinnor till poli-
tiskt engagemang och öka den kvinn-
liga representationen på alla politiska 
nivåer.

Aktiva M-kvinnor i Båstad
M-kvinnorna i Båstad har varit ak-
tiva under många år.  Nätverket är 
gemensamt knutet i Skåne där alla 
kommuner har utsett ansvariga. Läns-
föreningarna anordnar bland annat ut-
bildningar och seminarier. 

I Båstad kommun ingår ett 70-tal kvin-
nor i nätverket. Varje år anordnas fyra 
till fem olika studiebesök eller semina-
rier. Många är de företag i kommunen 
som har fått besök av M-kvinnorna.

M-kvinnorna deltar också i valkampan-
jer och MQ- kampanjer av olika slag.

Båstadföreningen är unik i länet ge-
nom att den har en egen styrelse. Den 
består av sju ledamöter som träffas ett 
par gånger per år.

Under årens lopp har ett flertal kvinnor 
innehaft den ledande funktionen. På 
1980-talet var Britta Forsberg och Eva 
Flodin ordförande. De följdes av Gu-
nilla Linghoff. Nuvarande ordförande 
är Birgitta Abelin. 

Ungdomsförbundet
Ungdomsförbundet bildades 1934 
och fick namnet Ungsvenskarna. Det 
var ett resultat av en slutlig brytning 
mellan partiet och Sveriges Nationel-
la Ungdomsförbund (SNU). Eftersom 
SNU hade kommit att glida allt längre 
bort från partiets värderingar, beslöt 
man sig för att bilda ett nytt eget ung-
domsförbund. Sedan 1969 heter för-
bundet Moderata Ungdomsförbundet 
(MUF).

1949 bildades en särskild sektion 
inom ungdomsförbundet inom MUF, 
med namnet Konservativ Skolung-
dom. 1969 bytte den namn till Mode-
rat Skolungdom (MSU) och är avsedd 
för skolungdomar på högstadium och 
gymnasieskola.

Lokalt på Bjäre har MUF haft varie-
rande verksamhet och medlemsan-
tal. Inför valet 2006 aktiverades MUF 
av bland annat Mattias Andersson.  
Inför omvalet 2015 aktiverades åter-
igen MUF och ställde upp med en 
Ungdomslista. Ungdomslistan fick ca 
25% av de moderata rösterna och 2 
kandidater kom in i fullmäktige, Fred-
rik Frohm och Daniel Olofsson. Båda 
har numera flyttat från Båstad.

MQ-dag i Båstad 2015. Från vänster: Anette 
Åkesson, Marie-Louise Aaröe, Mona Källbäck, 
Sanna Heiskanen, Kerstin Gustafsson, Doris 
Bergman, Annika Fengved Stefansson



Borgerlig samverkan
Under 1960-talet ver-
kade Högerpartiet för 
samverkan mellan de 

borgerliga partierna, för 
att få ett regeringsalter-
nativ till socialdemokra-

terna, som endast med 
ett mycket kort avbrott 
hade styrt Sverige se-

dan 1932. Men det var 
först under 1970-talet 

som de tre partierna 
förmådde ena sig till ett 

politiskt alternativ.

Den borgerliga valsegern 1976 inne-
bar att ett länge efterlängtat mål nåd-
des; den långa perioden av socialde-
mokratiskt regerande hade äntligen 
brutits. När centerledaren Thorbjörn 
Fälldin bildade den första borgerliga 
koalitionsregeringen, var det en stor 
framgång för vårt partis strävan efter 
borgerlig enighet.

Ideologisk offensiv
Under 1970- och 80-talen skärptes 
partiets ideologiska profil. Från att 
tidigare ha varit ett parti som gjorde 
motstånd mot socialdemokraternas 

socialiserings- och centralstyrnings-
politik, ändrades partiets framtoning. 
Vi blev partiet som presenterade ett 
eget positivt politiskt alternativ. Sänk-
ta skatter: Man skall kunna klara sig 
på sin lön när skatten är betald, utan 
att behöva vara beroende av bidrag!  
Ökad valfrihet: Ge den enskilda männ-
iskan makt att få styra över sin egen 
vardag! Detta var krav som kom att 
drivas med allt större kraft.

Förverkligad valfrihet
När Carl Bildt efter valet 1991 bildade 
en koalitionsregering bestående av 

Gösta Bohman, Per Almark och Torbjörn Fälldin i 
TV-soffan 1976



Borgerlig samverkan
fyra borgerliga partier, var det första 
gången sedan 1930 som Sverige hade 
en statsminister från vårt parti. Den re-
geringen förverkligade många av kra-
ven som hade växt fram. Skattetrycket 
sänktes. Vårdnadsbidraget gjorde att 
föräldrarna själva kunde välja hur de 
ville ordna barnomsorgen. Skolpengen 
gav föräldrar och elever möjlighet att 
välja skola. Husläkarreformen gav pa-
tienterna möjlighet att välja läkare. De 
tre borgerliga regeringsåren innebar 
en valfrihetsrevolution.

Men den borgerliga regeringen hade 
också många svåra problem att han-
tera. Socialdemokraterna hade lämnat 
efter sig en ekonomi i fritt fall och en 
dramatiskt ökande arbetslöshet. Ge-
nom avregleringar och sänkta skatter 
skapades bättre villkor för näringsli-
vet och därmed lyckades man vända 
utvecklingen. Sverige fick åter tillväxt 
och antalet jobb ökade. Men vänd-
ningen och uppgången kom alltför 
sent för att hinna få ordentligt genom-
slag i väljarkåren.

Efter valet 1994 fick Sverige åter en 
socialdemokratisk regering. Den för-
de en ”återställarpolitik”, som ledde 
till att många av de problem som den 
borgerliga regeringen höll på att lösa, 
t.ex. den svaga ekonomiska tillväxten 
och den höga arbetslösheten, blev 
kvar.

Nya Moderaterna
På hösten 2004 bildades Allians för 
Sverige tillsamman med Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna. Al-
liansen tillkom för en politik för frihet, 
ekonomisk tillväxt, minskad arbetslös-
het och en fungerande välfärd. Allian-
sen vann valet 2006 och bildade i åtta 
år en regering som betydde mycket 

för Sveriges utveckling. Alliansreger-
ingen ledde Sverige genom den störs-
ta ekonomiska krisen i världen sedan 
1930-talet, men lyckades trots detta 
hålla tillväxten uppe och jobben ökade 
under de åren med 300 000.

1970 1972

1979 1998

1991

2006

2006

Den första Aliansregeringen 2006 med Fredrik reinfeldt och Nya Moderaterna vid rodret.1970 1972

1979 1998

1991

2006

2006



M till Riksdagen

Glada moderater efter vår historiska 
seger i riksdagsvalet 2006. Hemma 
hos Anette Åkesson, Christer Lindén 
Lars Hasselcrona, Stickan Nordlund, 
Anette Åkesson, Mattias Andersson

Bilden har tillhandahållits av Christer 
Lindén.

Partiet har bildat regering 1906-
1911, 1917, 1923-1924 och 1928-
1930. Partiet har också deltagit i sam-
lingsregeringar 1905 och 1939-1945 
och i borgerliga koalitionsregeringar 
1976-1978 och 1979-1981 (tillsam-
mans med Centerpartiet och Folkpar-
tiet) samt 1991-1994 och 2006-2014 
(tillsammans med Centerpartiet, Folk-
partiet och Kristdemokraterna).

Partiet har sju gånger innehaft 
statsministerposten:
1905 Christian Lundeberg
1906-1911  Arvid Lindman
1917 Carl Swartz
1923-1924 Ernst Trygger
1928-1930 Arvid Lindman
1991-1994 Carl Bildt
2006-2014 Fredrik Reinfeldt



Anette Åkesson 
vår första riksdagsledamot

Kommunens första kvinnliga 
kommunalråd och numera 
Båstads första moderata riks-
dagsledamot. Anette Åkesson 
slog sönder glastaket 2006. 
Egna meriter tog henne till 
toppen och dessutom med 
bakgrund direkt från närings-
livet.

Med tanke på att det var år 
2006, väckte det väl inte så 
stor uppmärksamhet med en 
kvinna som ordförande i kom-
munstyrelsen. Grannkommu-
nen Ängelholm hade ju haft 
det. Men med tanke på att 
Båstad är den kommun i riks-
dagsvalkretsen Skåne Norra 
och Östra med störst andel 
Moderata väljare, och har så 
varit i varje riksdagsval ända 
sedan 1979, kan man säga att 
det väl var hög tid att kommu-
nens moderata väljare också repre-
senteras i riksdagen. 

Vi ställde fem frågor inför 100-årsfiran-
de av Bjäre Båstad Moderaterna.

1.Varför tror du att du valdes till 
kommunalråd som Lars Elofsons 
efterträdare 2006?
- Eftersom moderater ju är emot 
könskvotering så utgår jag från att det 
var mig som person med mina kunska-
per och erfarenheter som föreslogs, 
säger Anette Åkesson. En kommentar 
jag hört oftare än att jag är kvinna är 
att det var positivt med en person som 
kom direkt från näringslivet. 

2. Varför är du moderat och hur kom 
det sig att du engagerade dig i Bå-
stadpolitiken?
- När jag flyttade tillbaka till Sverige 
1997 var det enda självklara för mig 
att jag inte var på vänsterkanten. Ge-
nom uteslutningsmetoden landade 
jag snabbt hos Moderaterna. Att jag 
engagerade mig beror på att jag läste 
morgontidningen och funderade över 
vad de höll på med nere i kommun-
huset. Då var alternativen antingen att 
sitta vid köksbordet och klaga eller att 
engagera sig. Jag valde det sistnämn-
da. När jag sedan blev kommunalråd 
tänkte jag ofta på att nu var det mig de 
funderade över vad jag höll på med…

3. Hur sitt ditt perfekta svenska 
samhälle ut?
- Där jobbar alla som kan jobba, 
i egna företag eller som anställ-
da. De som inte kan arbeta får 
den hjälp och det stöd de be-
höver. Valfriheten för invånarna 
är stor. Företagen har bra villkor 
och välfärden levereras antingen 
av privata företag eller av kom-
muner respektive landsting. De 
lika villkoren gör att den offentli-
ga sektorn lär av den privata och 
arbetar därför också effektivt. Så 
kan skatterna hållas låga men till-
räckliga för att klara de uppgifter 
svenska folket vill ska finansie-
ras med skattemedel. De priva-
ta aktörerna får göra vinst men 
vinsten är inte provocerande stor 
eftersom pengen är rimlig. Alla 
känner trygghet i att de får hjälp 
om de behöver det och är därför 
inte oroliga eller rädda. Öppenhet 

och tolerans kännetecknar Sverige 
och kreativiteten flödar, vilket bidrar 
till nya affärsidéer som gör att jobben 
ökar. Ett perfekt samhälle är som en 
god spiral där allt hela tiden utvecklas 
och blir bättre. 

4. Vilka är de största utmaningarna i 
Båstad enligt dig?
Båstads kommun behöver ett mo-
deratlett styre – nu skall vi först och 
främst vinna valet!



Växlande framgångar  
genom åren på riksplanet 

I det första allmänna valet i Sverige för 
både män och kvinnor till riksdagens 
andra kammare 1921, fick partiet 25,8 
% av rösterna. Partiets högsta röstetal 
nåddes 2010 med 30,1 % av röster-
na. ”Bottenrekordet” sattes 1970 med 
11,6%.

Andra frågor som partiet drev med stor 
kraft var att försvaret skulle få tillräckli-
ga resurser, ett starkt näringsliv, ett väl 
fungerande jordbruk och reformer för 
sociala framsteg. Det var till exempel 
Arvid Lindmans första regering som 
tillsatte utredningen, som kom att fö-
reslå allmän folkpension.

Successivt har liberala och internatio-
nalistiska idéer vunnit insteg. Idag är 
moderaternas ideologi en förening av 
konservativ samhällssyn och liberala 
idéer. Det som präglar partiets ideo-
logiska syn är behovet av kontinuitet, 
visionen om det öppna samhället och 
den enskilda människans valfrihet. 
Partiet har ända sedan sin början sett 
som en av sina allra viktigaste uppgif-
ter att motarbeta socialismen.

Efter segervalet 1928, då partiet fick 
29,4 % av rösterna, följde en längre 
period av tillbakagångar i valen. Dessa 
bröts först i valet 1952, då Jarl Hjal-
marson hade blivit partiordförande. 
Hjalmarsons tid (1950-1961) innebar 
både förnyelse av partiets politik och 
valframgångar.

En konservativ grundsyn tillsammans 
med en bestämd och ideologisk 
kamp mot efterkrigstidens planhus-
hållningsidéer gav partiet en viktig 
roll i 1950-talets politiska utveckling. 
Partiet förde fram förslag som skulle 
göra det möjligt att vara oberoende 

och själv klara sin ekonomi. ”Ägarde-
mokrati” betecknade partiets modell. 
Det innebar att sprida ägandet av nä-
ringslivet till allmänheten, i motsats till 
den socialdemokratiska politiken, som 
syftade till att koncentrera ägandet.

Partiet protesterade mot 
den successiva ökning 
av skattetrycket, som 
den socialdemokratis-
ka regeringen inledde 
under 1950-talet.
Efter 1950-talets stora valframgångar 
blev 1960-talet en ny tillbakagångspe-
riod för partiet. I slutet av 1960-talet 
var moderaterna det minsta borgerliga 
partiet i riksdagen.

1970 valdes Gösta Bohman till ny par-
tiordförande och en ny period av dy-
namik och valframgångar följde. I valet 
1979 blev Moderata Samlingspartiet 
det största borgerliga partiet och har 
sedan dess varit det största borgerliga 
partiet.




