Några rader om mig
Jag är född 1958, uppvuxen i Kalix i Norrbotten och flyttade till Stockholm då jag började på
Sjökrigsskolan i Näsbypark. Efter reservofficersexamen i flottan började jag på KTH där jag tog
civilingenjörsexamen 1984 och bildade samma år familj. Några år senare flyttade jag till Ekerö där
jag vid valet 1994 engagerade mig i moderaterna. Min första familj gav mig fyra barn och hittills
fem barnbarn. Efter skilsmässa 2013 flyttade jag till Lidingö där jag har min nya familj och bor med
fästmö och styvdotter.
Min civila karriär började inom IT-branschen, där jag jobbade på IBM och Ericsson i olika ledande
roller under nästan två decennier. Strax efter millenieskiftet bytte jag till statlig anställning inom
försvarssektorn. Först på FMV och sedan några år på Försvarsmakten vid Högkvarteret där jag
bidrar till återuppbyggnaden av Sveriges försvar. Mitt fokus är försörjningstrygghet genom att
stärka relationerna mellan Försvarsmakten och övriga totalförsvaret, både företag och andra
myndigheter.
Anledningen till att jag valde att engagera mig politiskt 1994 var att regeringen Bildt – den första
moderatledda regeringen på många decennier – under perioden 1991 till 1994 visade att förändring
var möjlig. Sverige var inte oundvikligen ett socialistiskt land. Den borgerliga regeringen Bildt
förändrade Sverige genom att bland annat avskaffa löntagarfonderna och genom att ge föräldrar
möjlighet att själva välja barnomsorg och skola till sina barn. Frihet och frimodighet var viktiga
ledord. Moderaterna visade i praktisk politik att marknaden kunde – och kan – bidra till att många
människor får ett bättre liv.
På Ekerö var jag under två mandatperioder ordförande i socialnämnden. Jag har från Ekerö och
Lidingö också erfarenhet från utbildnings-, kultur- och teknisk nämnd samt kommunfullmäktige
och kommunstyrelse. Inom de moderata föreningarna på både Ekerö och på Lidingö har jag varit
ansvarig för att driva programarbete med moderat politikutveckling inför flera val.
Inom Moderata Seniorer har jag byggt upp nya kanaler på sociala medier där sidan ”Moderata
seniorer Stockholms län” Facebook är ett medel för oss att nå ut. Jag har också en egen sida på
Facebook, ”Staffan Strömbäck moderat”.Tillsammans med andra ledamöter i styrelsen har jag
bidragit med ett flertal insändare och debattinlägg i aktuella frågor.
Genom den erfarenhet som kommer med ålder har jag alltmer insett värdet av den konservativa
delen i moderaternas ideologiska grund. Vi har att bygga vidare på det som tidigare generationer
åstadkommit, för att lämna efter oss ett arv till kommande generationer som är lite bättre än det vi
fick överta. Värdet av gemensam kultur, värderingar och språk är centrala.
Därför vill jag kandidera till riksdagen
Sverige har idag stora problem med otrygghet, på flera sätt. Utanför Sverige är Rysslands
gangsterfasoner i Georgien, Estland och Ukraina välkända. I Sverige, en gång ett tryggt land, ser vi
allt fler problem. Mordvågen verkar inte kunna stoppas. Kriminella stöldligor härjar. Dömda
brottslingar utan medborgarskap får alltför ofta stanna i landet, medan hederligt arbetande
invandrare utvisas. Industrisatsningar stoppas eller senareläggs på grund av osäker elförsörjning och
orimliga miljökrav. Och, sist men inte minst, misslyckandet att skydda våra äldre under pandemin
är oerhört tragisk. I Sverige har alltför många äldre drabbats av pandemin.
Samtidigt har vi en socialdemokratisk regering under Stefan Löfven som är den sämsta jag har
upplevt. Utfrågningen av Stefan Löfven i konstitutionsutskottet om hanteringen av Corona var

oerhört pinsam. Migrations- och miljöpolitiken styrs av ett extremt Miljöparti. Ministrar misslyckas,
fuskar och far med osanning: Anna Ekström och PISA-resultaten, Per Bodlunds (icke-)deltagande
vid Bidens klimatmöte och Anders Ygemans hantering av Transportstyrelsen är bara några exempel.
Moderaternas partiledning och politik däremot, är den starkaste på decennier. Kompetensen hos det
lag som leder moderaterna med Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, Gunnar Strömmer och
Tobias Billström kan socialdemokraterna bara drömma om.
Vår politik är tydlig. Lönen eller pensionen ska inte beskattas så att man tvingas söka bidrag för sin
försörjning. Försvarsanslaget ska öka till två procent och Sverige ska söka medlemskap i Nato.
Svensk industri ska ges möjlighet att utvecklas. Det behövs en trygg och säker elförsörjning med
utbyggd kärnkraft. Skogsbruk och gruvindustri måste ges rimliga villkor för att utvecklas.
Invandringsproblemen ska lösas genom dels kraftig minskade volymer, dels genom att de som
kommer till Sverige ska arbeta – inte leva på bidrag – och bli en del av det svenska samhället.
För mig är det viktigt att äldreomsorgen får ett rejält kompetenslyft, inte minst gäller det goda
kunskaper i svenska språket. Det borde vara ett självklart krav för alla som arbetar inom omsorg
och sjukvård. Jag vill också lyfta fram betydelsen av att samhället utvecklas så att även äldre
personer ska få god tillgång till det offentligas tjänster – särskilt som de under ett helt arbetsliv
betalat skatt. Digitalisering kan och bör genomföras med förnuft och respekt för de som till exempel
inte behärskar BankID eller appar.
Moderaterna har rätt ledning och - tillsammans med Kristdemokraterna - helt rätt politik för att lösa
många av de problem som Sverige har. Jag vill som riksdagsledamot vara med och göra det jobbet.
Moderata seniorer arbetar för att öka representationen av personer som kan tillföra mer erfarenhet i
riksdagsarbetet. Idag finns endast en moderat senior från Stockholms län i riksdagen. Det vill
moderata seniorer i Stockholms län ändra på och jag är tacksam för styrelsens stöd för min
kandidatur.
Med min breda erfarenhet från både politik, företag och myndigheter har jag byggt en kompetens
som jag vill använda för att bidra till ett bättre Sverige.
Staffan Strömbäck
Moderat Senior Stockholms län
Lidingö
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