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Kjell Janssons resa: från Blidö till Sveriges Riksdag
Precis där vägen kröker i en kraftig böj, vid avfarten till Länna kyrka, stod
poliskonstapeln och vinkade in Gösta Roxell. Gösta vevade ner rutan på sin Opel
Kapitän och poliskonstapeln gjorde honnör, som de gjorde på den tiden, och
tittade in i bilen.
- Ni verkar vara väl många i bilen,
konstaterade poliskonstapeln.
- Ja, vad ska man göra? Någon måste
ju köra ungarna. De skall skjutsas
fram och tillbaka till
bandyträningen, svarade Gösta.
Gösta hade stuvat in sex ungar i
bilen och nu var de på väg hem till
Blidö från Norrtälje. Ungarna var
trötta och hungriga efter träningen.

Kjell Janssons riksdagsdebut 25 september 2018.

Stå inte där och snacka skit! Här
hinner vi inte stå. Vi ska med niofärjan! skrek en unge från baksätet
och lutade sig fram.
Du har redan förstått att ungen i
baksätet var en tioårig Kjell Jansson.

Den politiska banan
Kanske hade han redan grundlagt egenskapen att fatta beslut och lägga sig i det
offentliga samtalet.
Kjell växte upp i en företagarfamilj som var intresserad av politik. Pappan, av
många hågkommen som handlaren Gösta Jansson, drev handel i Bruket, och
startade också tillsammans med Åke Karlsson i Alsvik 1950 en lokal partiförening
för högerpartiet på Blidö.
Då var Blidö egen kommun och tvärtemot vad man kan tro, stod debattens vågor
höga om politiska och ideologiska frågor på skärgårdsön. Och hit till Bruket,
framför Kjell Janssons föräldrahem, framträdde högerpartiets partiledare Jarl
Hjalmarson, inbjuden av den nystartade lokala partiföreningen på Blidö. Det var
stort så klart och väckte intresse. Men som riktigt ung var Kjells inställning att
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aldrig hålla på med politik. Istället formade Kjell sin hantverkskarriär och startade
och drev under många år företaget Blidö Mur och Puts AB. Kjell var aktiv i den
lokala företagarföreningen på Blidö och i mitten av nittiotalet var han en av flera
uppretade hantverkare som gjorde uppror mot Skatteverkets förslag om
sköntaxering, eller straffskatt, som den kallades. Då handlade det om att
förmånsbeskatta hantverkarnas bilar, som Skatteverket ansåg också användes
privat. Som kan förstås var det en uppretad stämning och Skatteverket fick backa.
Kanske var det denna strid som fick blodomloppet i gungning och blev avgörande
för att Kjell bestämde sig för att ändå engagera sig djupare i politiken?
Ledamot i skatteutskottet
Och därefter är det historia, som man brukar säga, med både förtroendeuppdrag
inom och för partiet. Efter all uppståndelse med Skatteverkets påhitt om
sköntaxering, kom Kjell, som redan var ordförande i partiföreningen på Blidö,
bra till i moderaternas provval 1998 och det innebar tyngre uppdrag i Norrtälje
kommun: ledamot i byggnadsnämnden, ordförande i tekniska nämnden och
därefter det hedervärda uppdraget som kommunstyrelsens ordförande åren
2005–2014 i Norrtälje. Men uppdragen stannade inte på kommunal nivå, utan
Kjell valdes som ordförande för länsmoderaterna i Stockholms län 2015 och efter
de första två åren är han omvald som ordförande till och med 2019 och sedan får
vi se. Den senaste mandatperioden, åren 2014–2018, har Kjell haft uppdrag som
förtroendevald ledamot i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting.
Kjell har efter valet i september nu tagit nästa kliv och valts in som
riksdagsledamot för moderaterna i Sveriges Riksdag. Han har också fått ansvar
som ledamot i det viktiga skatteutskottet. Och så klart var han på plats den 25
september när riksmötet öppnades med pompa och ståt och kunglig närvaro. Alla
och envar som följer svensk politik vet att det börjat stormigt med talmansval,
förtroendeomröstning om statsministern och turbulens kring regeringsfrågan. När
detta skrivs är frågan om hur Sverige ska styras under denna mandatperiod inte
klar. Det är rimligt att anta att Kjell kan bidra med klokskap efter alla år i
praktiskt politiskt ledarskap även om han är ny i riksdagen.
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Den stadiga förankringen
på Blidö sedan generationer innebär en
trygg och välbekant fristad. Här kan Kjell
bara vara, som det heter. Huset i Bruket har
han byggt själv och här kan han gå och
skrota. Fast det kanske han inte gör så
mycket för dagarna är nog fulla av programpunkter ändå. Med sommarhus på
Svartlöga och Targa 25:an vid bryggan har
han nog fullt upp. Familjen har givetvis sin
givna plats i Kjells mer privata liv. Bland
Blidöborna framhåller Kjell med värme i
rösten Gösta Roxell, som var som en
extrapappa när Kjell var ung.

Foto: Anette Holm. Kjell Jansson vid
bryggan där hans Targa 25 ligger förtöjd.

Han har lite att brås på med en älskad farfar, död sedan länge, som förebild.
Bland de politiska förebilderna står inte oväntat Gösta Bohman först på listan.
Och upplärd av den avlidne politiska profilen Anders Gustâv som var mentor till
Kjell, har han ju lite i ryggen. Sedan länge har Kjell goda vänner som varit
kommunalrådskollegor, som kan samlas på Svartlöga och prata politik, lufta svåra
frågor och prata öppet med varandra. Det är säkert ett välbehövligt andningshål
att träffas i ett sådant sällskap.
Och nu måste jag väl avsluta intervjun med Kjells önskemål om utvecklingen för
Blidö:
- Ja, tätare färjetrafik, i alla fall var 20:e minut… och, tillägger han, varför inte
en bro mellan Yxlan och Blidö. Det tror jag skulle vara bra för det lokala
näringslivet.
Anette Holm
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