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Centerpartiets valberedning 
föreslår barnläkaren och riks-
dagsledamoten Anders W 
Jonsson till förste vice ordfö-
rande i partiet. Det medde-
lade valberedningen den 31 
augusti.

– Jag är oerhört stolt och glad 
och ser fram emot att tillsam-
mans med Annie Lööf och 
Anna-Karin Hatt få leda Cen-
terpartiet. 

– Valberedningen tyckte väl 
att det var dags att partiet 
kom i trygga läkarhänder 
igen, tillägger han lite skämt-
samt och påminner om att 
Helena Nilsson Lannegren, 
distriktsläkare i Bagarmos-
sen, var vice ordförande under 
Olof Johansson för drygt tio 
år sedan. Och vid partistäm-
man lämnar dessutom profes-
sorn och överläkaren Lars 

Weinehall partistyrelsen.
Anders W Jonsson har varit 

en av tre kandidater till parti-
ledarposten i Centerpartiet 
efter avgående Maud Olofs-
son, men nu kandiderar han 
inte längre till den posten.

– Nej. Detta är inte bara 
valberedningens förslag utan 
Centerpartiets förslag, och 
det har diskuterats i alla kret-
sar. Det är en överväldigande 
majoritet bakom Annie Lööf. 
Det är skönt, det är ett väl 
förankrat förslag.

Annie Lööf, som är valbe-
redningens förslag till parti-
ledare, har nominerats av 169 
kommunkretsar, Anna-Karin 
Hatt, som föreslås bli andre 
vice ordförande, har nomine-
rats av 26 kretsar och Anders 
W Jonsson av 5 kom-
munkretsar.

Är du besviken?

– Absolut inte. Jag var för-
vånad att jag lyftes fram som 
kandidat, för jag är en av de 
färskaste riksdagsledamöter-
na.

Både partiledaren och andre 
vice ordföranden kommer 
förmodligen att sitta i reger-
ingen. Men Anders W Jons-
son kommer inte att bli stats-
råd. Han kommer att stå fria-
re i förhållande till regering-
en.

– Jag ska vara fristående 
och kunna föra partiets ta-
lan. 

Under Maud Olofssons tid 
har det inte funnits någon 
vice ordförande.

– Nackdelen var att Maud 
Olofsson alltid fick försvara 
regeringens kompromisser. 

Viktiga sjukvårdspolitis-
ka frågor?

– För det 
första att få 
vårdvalet att 
fungera i gles-
bygden. Vi 
presenterade 
ett förslag till 
det under Al-
medalsveckan. För det andra 
att få in fler entreprenörer i 
specialistsjukvården.

Anders W Jonsson är 50 år, 
bosatt i Hedesunda utanför 
Gävle och ledamot i riksda-
gens socialutskott. Han har 
varit ordförande i Centerpar-
tiets förnyelsegrupp för väl-
färd, vars förslag läggs fram 
vid partistämman i Åre den 
22–25 september. En gång i 
månaden är han jour på 
Barnkliniken i Gävle.
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