KANDIDATPRESENTATION
PROVVAL TILL RIKSDAGEN
NILS-ÅKE MÅRHEDEN
Jag heter Nils-Åke Mårheden, är 55 år och bor i Skokloster tillsammans med min sambo Anna-Lena.
Är ursprungligen smålänning från Vimmerby.
Arbetar inom IT-branschen i ett av världens största IT-bolag, CSC (Computer Sciences Corporation). Är
också klubbordförande i Unionenklubben på CSC samt svensk representant i European Works Council.
Jag har alltid varit intresserad av politik men engagerade mig i Håbomoderaterna för 11-12 år sedan.
Sitter i styrelsen för Håbomoderaterna och är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt 1:e vice
ordförande i Tillståndsnämnden. Tidigare mandatperioder har jag bland annat varit ledamot i Miljö &
Tekniknämnden, Överförmyndarnämnden och ordförande i Valnämnden.
Jag tror på individen och människan. Makten ska styra så lite som möjligt. Skapa istället förutsättningar för
individen att växa!
Utan valfrihet riskerar man att förlora motivationen. Vi ska inte hindra valfriheten utan öppna upp för den
istället!
Tre intresseområden som jag vill driva som riksdagskandidat:
1. Infrastrukturfrågor
2. Arbetsmarknadsfrågor
3. Skattefrågor
Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat med eller kring infrastrukturfrågor. Transportsektorn
genom mina jobb inom flygbranschen. IT/Telekom genom mina jobb inom IT-branschen.
Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. Det är viktigt att vi har en väl fungerande infrastruktur med
vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, elnät och datanät. Det skapar förutsättningar för att hela Sverige
kan växa! Det är viktigt att landsbygden lever!
Erfarenheten från min fackliga bana på lokal, nordisk och europeisk nivå har lärt mig mycket om både
företagens och arbetstagarnas villkor.
Med sunda offentliga finanser kan vi skapa goda förutsättningar för fler jobb. Det ska löna sig att arbeta.
Satsar man också på utbildning och därmed höjer kompetensen, så ska det premieras.
Ett bra klimat för företagande skapas bland annat genom enklare regler och lägre skatter.
Det svenska skattetrycket är trots sänkningarna vi gjort bland det högsta i världen. På sikt måste vi få ner
det i nivå med övriga länder inom EU. Det måste naturligtvis ske på ett ansvarsfullt sätt och starka
offentliga finanser får aldrig äventyras!
Tack för att ni läst min kandidatpresentation och jag hoppas på ert förtroende!
Nils-Åke Mårheden

HÅBO

