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Vallöftena anses
uppfyllda och nu
ger han nya.

Nykomlingen har blivit
moderaternas starke
man. 
– Företagsklimatet
måste bli bättre, slår
Jan Ericson fast. 

”Det ska märkas rejält att
det finns ett starkt (m)”. Med
de orden gick Ubbhultsbon
Jan Ericson till val för fyra år
sedan. Så här i efterhand kan
man konstatera att han stått
för det han lovat. Debatterna
har avlöst varandra och par-
tiet har minst sagt varit aktivt
under hela mandatperioden.    

– Det finns en allmän bild
av politiker som något katten
släpat in. Men den stämmer

inte och jag hyser oerhörd
respekt för politiker, såväl
partivänner som motstånda-
re. 

Han syftar på all den tid
som förtroendevalda lägger
ner för att engagera sig poli-
tiskt. Själv har han valt att gå
ner i tid från arbetet som
jurist i Göteborg för att hinna
med sitt stora intresse. 

– Vi har sagt att vi ska 
bli det största majoritets-
partiet i Mark, antal mandat
är ointressant. 

Förra valet tycks vara
glömt. Valresultatet då blev
en besvikelse  för partiet som
tappade röster istället för att
förstärka sin position. Men
med sina fem mandat har
man ändå lyckats få en stark
ställning. 

– Ja, vi har fått igenom
mycket och vi har som mål
att synas än mer, säger han
och är nöjd över blandningen
av nya och gamla namn på
listan till fullmäktige. 

Ingen partipiska
Jan Ericson har gått från att
vara nykomlingen inom poli-
tiken till att bli partiets starke
man. Högt i tak inom partiet
har gett honom förutsättning-
ar att driva frågor som han
brinner för. Eller som han
själv uttrycker det ”det finns
ingen partipiska hos oss”.

– Det går att påverka och få
gehör för ett bra förslag,

säger han och tar en klunk
kaffe. 

Som gruppledare drar han
sig inte för att ge sig in i dis-
kussioner med motståndarna.  

– Jag vill att Markborna
ska ha bilden av att vi i (m)
ifrågasätter och tar ansvar för
förändringar. 

Det handlar om att se pro-
blemen och komma med lös-
ningar, enligt Ericson. Men
rollen som partiets frontfigur
har krävt mer av honom än
han räknat med. 

– Det har inneburit mer
ansvar och att synas mer utåt
än jag trott, säger han som
blivit något av partiets tales-
man. 

Så ska han hålla ihop alla
trådar och gå den svåra
balansgången mellan att vara
lyhörd och att sätta ner foten. 

– Det är kul att sy ihop lös-
ningar och fatta beslut som
många har nytta av. 

Minskad brottslighet
Krafttag mot brottsligheten
och valfrihet för barnfamiljer
var huvudpunkter i förra
valet. Det förstnämnda resul-
terade bland annat i partiets
kamp för fler poliser i Mark
och man fick hela kommun-
styrelsen med sig i en
gemensam skrivelse för
ökade resurser till polisen. 

– Det är klart att det är svå-
rare att dra in på något när
det finns en debatt kring det,

säger han belåtet.
Som ordförande i Brå,

brottsförebyggande rådet,
har han noterat att brottslig-
heten sjunkit. Fler poliser är
en orsak men också att kom-
munen tecknat avtal med
väktare som bevakar centrala
Kinna och Skene under nät-
terna. 

– Allt handlar om trygghet.
Ett samhälle med hög brotts-
lighet förstör så mycket och
lockar in unga på fel spår.

– Vi tänker fortsätta driva
frågan men mer om förebyg-
gande insatser som nattvand-
rare och grannsamverkan. 

Vad gäller barnfamiljer
införs valfrihet från och med
den förste januari 2007.
Partiet har drivit på frågan
om ”rättvisa” och fått hela
det borgerliga blocket med
sig. 

– Vi vill ge möjlighet att
stanna hemma lite längre och
själv avgöra när barnet ska
börja på förskolan. 

Nacka kommun är förebil-
den och  konkret handlar det
om att föräldrar kan, mot en
ersättning, vara hemma tills
dess att barnet fyllt tre år. 

Nya löften 
Han anser att partiet lyckats
ro sina löften i hamn. Därför
avges nu nya. Nummer ett är
att förbättra företagsklimatet. 

– Jag är inte nöjd med som
det är i dag. Inte heller på

majoriteten som inte tar detta
på allvar utan allierar sig
med (s).

– Det pratas om företags-
klimat men när det ställs mot
något annat då offrar man
det, fortsätter han. 

Två Skyttlar och kommu-
nens hyresavtal för Tygrikes-
hallen är två ”stolpskott”
som Ericson uttrycker det.
Situationer som kommunen
kunnat undgå att hamna i om
viljan bara funnits. 

– Man måste vara pedago-
gisk och tydlig men det har
inte de andra partierna varit.
En opartisk utredning kring
hyresavtalet och man sluppit
överklagan, säger han be-
stämt och börjar gå igenom
ärendet.

Klimatet i det borgerliga
blocket ser han trots allt som
bra. Viljan att kompromissa
och samarbeta finns där. Men
när socialistiska sidan kom-
mer på tal är det uppenbart
hur långt det är mellan väns-
ter och höger.   

– Det är ingen hemlighet
att jag och Pelle Pellby har
åsiktsskillnader. (S) är popu-
listiska och byter fot hela
tiden. Det gör inte vi, av-
slutar Jan Ericson och hop-
pas på ett regeringsskifte.

I spetsen för nya vallöften
Jan Ericson går i spetsen för moderaterna i Mark. Nykomlingen har blivit en etablerad politiker som visat att det inte bara är månaderna innan valet som 
debatter ska föras utan under hela mandatperioden. – Jag drivs av tanken att förändra, säger han målmedvetet. Foto: Carolina Bergkvist

Carolina Bergkvist
carolina.bergkvist@markbladet.se

Ålder: 44 år.
Familj: Hustru, två barn, 13 
och 11 år, samt hunden Nelly.
Yrke: Kundjurist.
Intressen: Trädgården på som-
maren, resa och utförsåkning.
Motto: Ta vara på livet och 
människor omkring dig!
Det här vet inte många om mig:
Har varit gossopran i Göteborgs
Domkyrkas Gosskör. Nu sjunger
jag mest nubbevisor.

Jan Ericson
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