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Bilaga 3 till §5 Regionlistor för Skånes sex valkretsar
Valberedningens förslag med motiveringar
Gemensam topp 4
Valberedningen föreslår Mätta Ivarsson, Thomas Hansson, Angela Everbäck och Jouni
Borglund som gemensam topp fyra på samtliga av Miljöpartiets skånska regionlistor.
Politiskt erfarenhet, ledarskap och samarbetsförmåga har varit centrala ord när
valberedningen tog fram sitt förslag till de fyra gemensamma toppnamnen. Vi har även
försökt att hitta en grupp som representerar olika delar av Skåne, har olika bakgrund samt
har ett intresse för ett brett spektrum av regionens frågor. Detta är inte en enkel sak, men vi
tror att Mätta, Thomas, Angela och Jouni kan bilda en stark kärntrupp som kan leda
regionfullmäktigegruppen under den kommande mandatperioden.
Mätta Ivarsson, Lund
Mätta Ivarsson är en erfaren politiker, som behärskar det politiska hantverket väl. Hon har
under innevarande mandatperiod som regionråd med ansvar för regional utveckling drivit
igenom många gröna framgångar. Mätta har en tydlig miljöprofil och hon är väl förankrad i
partiet. Hon har har en lång och gedigen bakgrund som fritidspolitiker och som politisk
sekreterare. Mättas kunskap om den gröna politiken och det politiska arbetet i regionen
kommer gagna partiet. Valberedningen anser att Mätta Ivarsson är ett starkt förstanamn på
vår regionlista, och vi tror hon har bäst förutsättningar för att representera partiet i
valrörelsen och i regionfullmäktige.
Thomas Hansson, Simrishamn
Thomas Hansson är rutinerad politiker med erfarenhet från både regionen och
hemkommunen Simrishamn, där han har flera tunga uppdrag bland annat som ersättare i
kommunstyrelsen och ordförande för avdelningen. Innevarande period sitter Thomas som
ersättare i regionfullmäktige och som ledamot i regionala utvecklingsnämnden. Han har en
stark grön profil och gedigen kunskap i partiets prioriterade frågor. Thomas har visat ett
tydligt intresse för hela regionens politikområde. I hans civila liv är Thomas
landskapsarkitekt, anställd på länsstyrelsen och arbetar med naturvårdsfrågor. Han har en
stark förankring i östra Skåne. Vi tror Thomas erfarenhet kommer bidra till arbetet i
regionfullmäktigegruppen och att han kommer representera partiet väl i valrörelsen.
Angela Everbäck, Vellinge
Angela Everbäck har under den nuvarande mandatperioden suttit som ordförande i
demokratiberedningen och som ledamot i Vellinge kommunfullmäktige och
kommunstyrelse. Hon behärskar den gröna politiken väl, med fokus på demokrati, klimat
och miljö. Angela imponerade under den lokala tiggeridebatten då hon lyckades göra
Miljöpartiet Vellinge känt i hela Sverige. Vi uppfattar Angela som en förtroendeingivande
person med goda ledaregenskaper. Vi tror att Angela skulle vara ett starkt tillskott till
regionfullmäktigegruppen och att hon kommer vara ett god representant i valrörelsen.
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Jouni Borglund, Malmö
Jouni har haft flera tunga förtroendeuppdrag i Malmö, där har han framförallt arbetat med
äldreomsorg och socialtjänst. Hans har stor kunskap om vård- och omsorgsfrågor. Utanför
politiken är Jouni socionom och han har bland annat erfarenhet från ledarskap inom
LSS-verksamheten. För närvarande arbetar Jouni som politisk sekreterare i regionen och
med framförallt E-hälsa. Med Jounis stora engagemang för omsorgsfrågor och hans politiska
erfarenhet skulle han göra ett utmärkt jobb i en kommande regionfullmäktigegrupp. Han
kommer även vara en stark tillgång i valrörelsen.

Övriga kandidater till topp 4
I bokstavsordning utifrån efternamn:
Stefan Brandt, Kristianstad
Carl-Erik Flodmark, Malmö
Fredrik Hanell, Höör, kandiderar från plats 2 och neråt.
Kami Petersen, Malmö
Lena Östholm, Helsingborg

SYDVÄSTKRETSEN 1
Beslut om plats 5-23 på listan har tagits av MP Malmös medlemsmöte.
1. Mätta Ivarsson, 44, Lund
2. Thomas Hansson, 61, Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Kami Petersen, 41
6. Kristina Aurell, 50
7. Jouni Borglund, 36
8. Louise Arndt, 31
9. Janne Grönholm, 35
10. Asma Saleh, 50
11. Lucas Karlsson, 46
12. Karolin Johansson, 28
13. Måns Berger, 29
14. Marie Engqvist Ridell, 41
15. Lutfi Zuta, 41
16. Emelie Edström, 28
17. Mårten Espmarker, 29
18. Isabella Iman Al khafaji, 24
19. Anders Törnblad, 54
20. Annika Elwert, 33
21. Carl-Erik Flodmark, 61
22. Lisa Luckman, 40
23. Michael-Jay Andersson
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SYDVÄSTKRETSEN 2
Valberedningen föreslår här en lista där vi har försökt lyfta fram olika kompetenser samtidigt
som vi vill ha en mix utifrån olika parametrar. Sydvästkretsen 2:s lista består av kandidater
från alla de kommuner som ingår: Burlöv, Trelleborg, Lomma, Vellinge och Svedala. Listan
består av nästan lika många från varje kön och valberedningen har försökt att få en
blandning på platserna av personer från varje geografisk del av kretsen. En del av
kandidaterna har uttryckt en önskan att stå längre ned på listan och en del har velat stå
längre upp, vilket har respekterats. Vi har prioriterat politisk kunskap och erfarenhet samt
vilja att vara aktiv inom regionpolitiken.
Amanda Müller, Burlöv/Lund
Amanda Müller är en ung kvinna med rötter i Burlövs kommun. Amanda är språkrör för
Grön Ungdom Syd och har därmed också suttit med på regionfullmäktigegruppens möte.
Som ganska ny och nyfiken politiker har hon hunnit med att i Grön Ungdom engagera sig
både lokalt och nationellt. Amanda är framförallt intresserad av den regionala
utvecklingspolitiken. Amanda har varit tydlig med att hon är beredd att kampanja i
valkretsen och vi tror att hon har en god potential att dra en hel del röster i valet från våra
prioriterade målgrupper.
Emil Samnegård, Trelleborg
Emil Samnegård från Trelleborg är 37 år och har sedan 2014 varit politisk sekreterare för
Miljöpartiet i Region Skåne. Han har uppdrag i Trelleborgs fullmäktige, kommunstyrelse och
kommunstyrelsens AU. Emil är även sedan 2013 ordförande i Miljöpartiet Trelleborg. Emils
profil är bland annat en stor kunskap om Region Skånes politik och olika verksamheter. Han
har också ett genuint intresse för politisk hantverk speciellt på regional nivå. Emils kunskap
och erfarenhet kommer att bli en stor tillgång i regionfullmäktigegruppen.
1. Mätta Ivarsson, 44, Dalby/Lund
2. Thomas Hansson, 61, Rörum/Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Höllviken/Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Amanda Müller, 20, Burlöv/Lund
6. Emil Samnegård 37, Trelleborg
7. Vlado Somljacan, 42, Arlöv/Burlöv
8. Aina Andersson, 67, Trelleborg
9. Martin Gustavsson, 40, Bara/Svedala
10. Madeleine Arderup, 52, Skanör/Vellinge
11. Rolf Bengtsson, 67, Åkarp/Burlöv
12. Anne-Sophie Samnegård, 30, Trelleborg
13. Peo Valastig, 55, Holmeja/Svedala
14. Caroline Gudme, 35, Arlöv/Burlöv
15. Tomas Tigerschöld, 50, Trelleborg
16. Salomé San Miguel, 45, Trelleborg
17. Jan Björkman, 54, Vellinge
18. Sylvia Rådelius, 60, Skanör/Vellinge
19. Jan Rydén, 71, Lomma
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20. Therese Wallin, 37, Bara/Svedala
21. Ann Stenberg, 69, Höllviken
22. Ann-Marie Lundberg, 70, Lomma

SYDOSTKRETSEN
Listan för sydostkretsen har byggts upp efter att de fyra första namnen var klara. Vi har valt
att det i görligaste mån skall vara jämnt fördelat mellan kön och vistelseplats. Alla kommuner
i området är representerade. Vi har särskilt tittat på platserna 5-10. Här har vi tagit hänsyn
till allmän kunskap, vana vid det politiska hantverket och vilja att vara extra aktiv och
erfarenhet. Vi har funnit att alla dessa har denna profilen. Vi tycker att de på detta sätt
tillsammans med övriga ger en kompetent och intressant lista för sydostkretsen.
Emma Nilsson, Ystad
Emma Nilsson, 34 år, är nybliven Ystadsbo och dessutom miljöstrateg i kommunen och lokal
MP ordförande. Sitter även i distriktsstyrelsen och har haft och har en del politiska uppdrag,
dvs har god erfarenhet av partipolitiskt internt och med uppdragsbaserat kvalificerat arbete.
Emma är drivande men mild i sin framtoning och skapar bra stämning samtidigt som hon
lyssnar och förmedlar kunskaper. Vi tror starkt på hennes kapacitet att växa in alltmer i
regionpolitiskt arbete utifrån sin kunskaper, sin vilja och sin personlighet.
Jerry Bergström, Tomelilla
Jerry Bergström, 65 år, har varit medlem i MP Tomelilla i drygt två år.
Han har under denna tid övertygat oss andra om sin seriositet i att tillägna sig det politiska
hantverket och förstå kommunens funktionssätt på ett ovanligt ambitiöst sätt.
Dessutom har Jerry vunnit de andra partiernas förtroende och kunde i slutet av 2017 med
allmän acklamation träda in som ordförande i kommunens Integrationsråd. Jerry har en lång
yrkesverksam bakgrund som psykiatri-sköterska och dito administratör i Västra
Götalands-regionen, varför regionuppdrag inom vård och psykiatri här i Skåne skulle ge
MP-gruppen ett stort kunskapstillskott efter valet 2018. Som nybliven och fullt vital
pensionär har han dessutom tid att disponera på politiken.
1. Mätta Ivarsson, 44, Lund
2. Thomas Hansson, 61, Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Emma Nilsson, 34, Ystad
6. Jerry Bergström, 65, Tomelilla
7. Maria Ivansson, 41, Skurup
8. Nicklas Ljungström, 46, Ystad
9. Ann Touré, 70, Simrishamn
10. Roland Thord, 69, Simrishamn
11. Inger Torstensdotter Åhlin, 67, Malmö
12. Jan Friheden, 76, Sjöbo
13. Margareta Fries, 63, Sjöbo
14. Michael Holmberg, 44, Tomelilla
15. Solveig Falk, 63, Tomelilla
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16. Claes Melin, 55, Tomelilla
17. Sonja Valtonen Sköld, 48, Ystad
18. Sven Åkerblom, 65, Sjöbo
19. Lotta Hedström, 62, Tomelilla

MELLANKRETSEN
Valberedningen har arbetat för att få till en bra varvad lista mer spridning på kompetens,
erfarenheter, ålder och geografisk spridning. Vi har minst en från varje kommun i kretsen
(Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lund, Staffanstorp och Svalöv). Avvägningar har
också gjorts efter egna önskemål från kandidaterna om listplacering.
Angelika Andersson, Landskrona
Angelika är väl insatt i sjukvårdsfrågor genom sitt politiska engagemang och yrkeserfarenhet
som sjuksköterska inom olika verksamhetsdelar. Har även erfarenhet och kompetens inom
personalpolitik från hennes tidigare roll som och engagemang i vårdförbundet Skåne, där
Angelika varit huvudskyddsombud och huvudförhandlare i Helsingborg stad.
Fredrik Hanell, Höör
Fredrik är idag ordförande för MP Skåne och gruppledare för MP Höör. Fredrik har med sitt
lugna, lyhörda och förtroendeingivande ledarskap bl.a. nått flera gröna framgångar på lokal
nivå. Fredrik är strukturerad och organiserad som person och har väldigt lätt att samarbeta
med andra. Fredrik är erfaren förhandlare från sin roll som gruppledare och ordförande och
är nu beredd att sätta sig in i sjukvårdsfrågor.
1. Mätta Ivarsson, 44, Lund
2. Thomas Hansson, 61, Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Angelika Andersson, 67, Landskrona
6. Fredrik Hanell, 38, Höör
7. Emma Nilsson, 34, Ystad
8. Kjell Stjernholm, 57, Svalöv
9. Amanda Müller, 20, Lund
10. Lars Ahlfors, 40, Eslöv
11. Isabella Iman Al khafaji, 25, Malmö
12. Johan Lambreus Mattsson, 43, Lund
13. Maria Zingmark, 37, Staffanstorp
14. Lars Lundström, 65, Kävlinge
15. Birgitta Kuylenstierna Nadel, 63, Lund
16. Jörgen Leufstedt, 50, Hörby
17. Teresia Ställborn, 46, Lund
18. Farid Al-Bahadli, 56, Eslöv
19. Anette Mårtensson, 35, Lund
20. David Wittlock, 44, Staffanstorp
21. Mirjana Stakovska, 52, Eslöv
22. Roland Thord, 69, Simrishamn
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Kandiderar till annan plats än föreslagen
Kjell Stjernholm, Svalöv kandiderar till plats 5 och neråt
Johan Lambreus Mattsson, Lund kandiderar till plats 5 och neråt

NORDVÄSTKRETSEN
Valberedningen har arbetat för att få till en varvad lista med representation från valkretsens
olika delar och spridning gällande erfarenheter och ålder. Avvägningar har också gjorts efter
egna önskemål från kandidaterna om listplacering.
Lena Östholm, Helsingborg
Lena är idag bland annat ordförande i MP Helsingborg, ledamot i vård- och
omsorgsnämnden i Helsingborg, ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och
tandvård samt ersättare i Sjukvårdsnämnd Sund. Lena är sjuksköterska men har på senare år
arbetar med mer övergripande frågor och har stor kapacitet inom ledarskap och
organisation. Lena har ett stort och genuint både intresse, engagemang och kompetens inom
sjukvårds- och folkhälsofrågor, ett av regionens viktigaste ansvarsområden. En fråga Lena
särskilt värnar om är målet att göra primärvården till den instans människor i första hand
söker sig till. Hon intresserar sig också för e-hälsa och regional utveckling. Vi tror att Lena på
ett tydligt, resultatinriktat och inkluderande sätt skulle kunna representera Miljöpartiet i
regionpolitiken.
Jörgen Bjerknäs, Klippan
Jörgen är idag ledamot i socialnämnden och KSAU och vice ordförande i kommunala
bostadsbolaget och renhållningsbolaget i sin hemkommun. Han är också ersättare i
Regionala utvecklingsnämnden. Jörgen beskriver sig som en typisk lagspelare, men en
frågvis sådan som alltid är väl påläst. När det gäller vissa frågor kan han vara riktigt
motstridig, som till exempel gällande markförsäljning. Regionfrågorna visade sig vara både
roligare och svårare än han från början förstod och han vill gärna fortsätta arbeta med dem.
Jörgen anser att det är viktigt att tänka på “hela Skåne” men vill också jobba med sociala
frågor, såsom funktionshinderrådet.
1. Mätta Ivarsson, 44, Lund
2. Thomas Hansson, 61, Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Lena Östholm Munkberg, 57, Helsingborg
6. Jörgen Bjerknäs, 50, Klippan
7. Annika Román, 55, Helsingborg
8. Khaled Maana, 24, Helsingborg
9. Sofia Kamlund, 28, Helsingborg
10. Thomas Rödin, 36, Helsingborg
11. Irena Långberg, 44, Perstorp
12. Ingemar Hertting, 64, Höganäs
13. Madeléne Ekelund, 44, Örkelljunga
14. Alfredo Calvimonte, Helsingborg
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15. Ulla Magnusson, 68, Ängelholm
16. Roland Thord, 69, Simrishamn
17. Ann-Cathrine Hellsén, 37, Höganäs
18. Samra Decic, 39, Helsingborg
NORDOSTKRETSEN
De första fyra namnen har beretts genom en gemensam överenskommelse för samtliga
valkretsar. Därmed rör beredningen av nordosts valkrets listans nummer 5-15. Utöver de
personer som själva visat intresse att kandidera har valberedningen också gjort ett
uppsökande arbete i valkretsen med begränsat resultat. I beredningen har vi följt tvingande
kvoteringsregler tillika tagit hänsyn till spridning i exempelvis ålder och geografi. Vi har även
bedömt allmän kunskap, vana vid det politiska hantverket och vilja att vara aktiv och annan
erfarenhet. Listan utgör som vi bedömt en kombination av dessa i en avvägd ordning.
Dolores Öhman, Hässleholm
Dolores Öhman blev invald som nytt regionråd i Region Skåne 2016. Hon har med sitt ansvar
för E-hälsa, klimatsamverkan, intern miljö, livsmedel och bredband växt snabbt i sin roll som
råd. En av hennes starka sidor är att vara pådrivande något hon visat i såväl organisatoriska
uppdrag som politiska. Dolores har även varit politiskt aktiv som bland annat gruppledare i
hemkommunen Hässleholm och vi ser att Dolores har en bredd och förmåga att utvecklas
inom politiken. Vi tror att Dolores kunskaper och olika förmågor passar väl in i
regionpolitiken.
Thomas Eng, Kristianstad
Tomas Eng är väl förankrad i Miljöpartiets politik bland annat genom sitt engagemang som
ledamot i styrelsen och med sitt intresse för utvecklingsfrågor inom MP Kristianstad. Han
har även haft uppdrag i Region Skånes personalnämnd, som vice ordförande och har en bred
kunskap inom personalfrågor, samt stort intresse för övriga regionala frågor. Thomas är
lyhörd med en förmåga att ta till sig på ett seriöst sätt och visar ett stort engagemang för
uppgifter och uppdrag och kan därför ytterligare utvecklas och bidra inom Region Skåne.
1. Mätta Ivarsson, 44, Lund
2. Thomas Hansson, 61, Simrishamn
3. Angela Everbäck, 59, Vellinge
4. Jouni Borglund, 36, Malmö
5. Dolores Öhman, 43, Hässleholm
6. Thomas Eng, 60, Kristianstad
7. Ida Nilsson, 30, Kristianstad
8. Stefan Edenborg, 57, Kristianstad
9. Irena Långberg, 44, Perstorp
10. Helena Winter, 35, Kristianstad
11. Margaret Engdahl, 59, Osby
12. Linda Pettersson, 46, Kristianstad
13. Arberesha Sabani, 26, Hässleholm
14. Lis-Beth Wiberg, 61, Perstorp
15. Linnéa Skoogh, 32, Kristianstad

