Till:
Nomineringskommittén för Moderaterna i Skaraborg

Skövde 23 mars 2020

KANDIDATUR – Anders G Johansson
Jag heter Anders G Johansson, är 49 år och är
sedan 2014 förste ersättare till Sveriges riksdag för
Moderaterna i Skaraborg. För tredje gången har jag
nu anmält min kandidatur till parlamentet. Om det
ej heller denna gång går vägen, kommer jag inte att
göra fler försök. Det är ett löfte.
Jag har varit medlem i Moderaterna sedan 1988. Då
var det val i Sverige. Jag var nyfiken och
intresserad och gjorde mig omaket att tillskriva ett
antal partier och be om deras partiprogram. De
luntor som så småningom ramlade ner i brevlådan
läste jag från pärm till pärm i mitt rum i
föräldrahemmet. Efter att ha läst Moderaternas
kände jag mig hemma. Jag var entusiastisk och
övertygad, men också en smula förvånad.
Mina farföräldrar, som jag uppskattade mycket, hade varit mycket engagerade socialdemokrater. Att
jag skulle ”komma ut” som deras politiska motsats hade jag inte räknat med.
Jag uppskattade – och jag värdesätter alltjämt – synen på människan som en kapabel och självständig
varelse. Jag värnar utrymmet för den personliga friheten i kombination med det lika personliga
ansvarstagandet. Jag är övertygad om att familj och civilsamhälle i många fall är starkare och något
mer robust och tillförlitligt än stat och kommun. Jag betraktar mig själv som i grund och botten
konservativ. Jag vill se och arbeta för ett samhälle där människor gör rätt för sig, arbetar och strävar
för vinning och välstånd, men också för det gemensamma samhällets utveckling. Jag vill se en stat
som är begränsad i sina åtaganden men som är stark och tillförlitlig där den verkar.
Mina hjärtefrågor är försvar och säkerhet samt lag, ordning och ett tillförlitligt rättsväsende. Jag
engageras i frågor om ägande- och valfrihet. Som f d skolpolitiker följer jag också med intresse
utbildningspolitiken. En skola som möter ett barn med höga förväntningar är en fantastisk katalysator
för att lyfta unga människor över hämmande arv och inbillade begränsingar.
Sedan 1988 har jag varit mer eller mindre kontinuerligt engagerad i mitt parti. Först som ordförande i
MSU- och MUF-föreningar i min hemstad samt vice ordförande i MUF-distriktet. Därefter, efter 1991
års val, som ledamot i kommun- och landstingsfullmäktige. På senare år, sedan 2010, har jag innehaft
olika förtroendeuppdrag i min hemkommun. Sedan två perioder tillbaka åtnjuter jag förtroendet att
vara personvald ledamot i fullmäktige. Jag har varit ordförande i skolnämnd och bygglovsnämnd och
under åtta år var jag Moderaternas gruppledare i fullmäktige. Det senare uppdraget avsade jag mig
efter 2018. Jag ville inte sitta för länge och två perioder var nog. Jag ville ge utrymme för rotation och
för andra människor att utvecklas i och ta ansvar för det lokala partiet.

Sedan 2001 har jag huvudsakligen arbetat som politisk tjänsteman. Först som partiombudsman i
Skaraborg och därefter som tjänsteman på länsnivå. 2014 inledde jag en period som stabschef för
Moderaterna i Göteborgs Stad och sedan 2018 har jag motsvarande tjänst i Västra Götalandsregionen.
Mina olika befattningar har givit mig en bred allmänbildning om olika frågor och företeelser i
kommuner och regioner och det har bidragit till att utveckla ett värdefullt kontaktnät.
Men att vara politiker är inte mitt kall, mitt yrke eller min enda idé för försörjning. Till professionen är
jag officer. Jag hann tjänstgöra vid förbanden T 1 i Linköping, T 2 i Skövde och T 3 i Sollefteå innan
jag till sist tröttnade på ideliga förbandsnedläggningar och reduktioner av försvaret och sade upp mig.
Sedan 2001 är jag aktiv reservofficer. Jag är numera major till graden. Jag är utlandsveteran med
insatser i och erfarenheter från Bosnien, Kosovo och Mali. Insatsen som samverkansofficer vid FNförbandens i Mali högkvarter gjorde jag så sent som 2020. Därmed fick jag lämna mitt uppdrag som
ordförande i bygglovsnämnden i Skövde kommun.
Om jag från parti och väljare får förtroendet att vara riksdagsledamot lovar jag att vara en aktiv och
flitig sådan. Ledamotens arbetsplats ska, menar jag, främst vara i valkretsen. Det är där den ska vara
närvarande och tillgänglig för väljare men framförallt för lokala partivänner och -föreningar. En
riksdagsledamot ska vara motor och katalysator för det lokala partiarbetet och den väljarnära
opinionsbildningen.
Den som vill fördjupa sig ytterligare i vad jag har gjort, tyckt och uttryckt inom politiken kan med
fördel besöka min blogg AndersGJohansson.se. Där har jag, mer eller mindre regelbundet, publicerat
inlägg om ditt och datt i över tio års tid.
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