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VAL 2018
Miljöpartiet de gröna i Skåne

Kandidaternas presentationer
Här presenterar kandidaterna sig själva. Sorterat i bokstavsordning, på förnamnet. Vid varje
presentation uppges vilken lista personen kandiderar till, samt om de kandiderar till
gemensamma topp 4.

Aina Andersson, 67, Trelleborg, kandiderar till sydvästkretsen 2
Alfredo Calvimonte, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Amanda Müller, 20, Burlöv/Lund, kandiderar till sydvästkretsen 2 och
mellankretsen
Anders Törnblad, 54, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Anette Mårtensson, 35, Lund, kandiderar till mellankretsen
Angela Everbäck, 60, Vellinge, kandiderar till topp 4 samt sydvästkrets 2
Jag kandiderar för att jag vill verka för att skapa en bred
plattform och möjligheter för vår gröna politik, genom
mina tidigare erfarenheter. Mina uppdrag som ordförande i
Demokratiberedningen och styrelseledamot i Business
Region Skåne, samt tidigare mandatperiod i Beredningen
för medborgardialog och Öresundskommittén, har gett mig
en mycket bred plattform och kunskap avseende Region
Skånes ansvarsområden. Jag har löpande kontakt med
samtliga nämnder och beredningar för att bara behjälplig i
deras arbete med medborgardialoger bl a. Uppdragen
innebär fokus på att skapa insikter och vara med och leda
arbetet så det blir värdefull och användbar kunskap.
Mycket lyssnande med andra ord och mer fokus på
samarbete än partipolitik. Jag har inte haft förmånen att
representera oss i Regionfullmäktige ännu, tyvärr. Mina
många år som gruppledare i Vellinge har gett
kompletterade insikter i en kommuns situation i Region
Skåne.
Jag jobbar inom livsmedelsnäringen idag och med ansvar
för fler länders marknadsföring i företrädesvis Norden och
Baltikum. Det innebär mycket samarbete med olika kulturer och att få ett samarbete i positiv anda.
Privat så är jag bl a engagerad i medmänniskanu, och har på så sätt fått en väninna från Afghanistan
som jag uppskattar mycket. Berättar gärna mer. Har precis satt de första fröerna för Chili och Paprika
tillsammans med min sambo. Sen följer en lång, spännande och kärleksfull omsorgstid, med
höjdpunkt i skördetid med allt vad det innebär.
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Angelika Andersson, 67, Landskrona, kandiderar till mellankretsen
Ann Stenberg, 69, Höllviken, kandiderar till sydvästkretsen 2
Ann Touré, 70, Simrishamn, kandiderar till sydostkretsen
Ann-Cathrine Hellsén, 37, Höganäs, kandiderar till nordvästkretsen
Ann-Marie Lundberg, 70, Lomma, kandiderar till sydvästkretsen 2
Anne-Sophie Samnegård, 30, Trelleborg, kandiderar till sydvästkretsen 2
Annika Elwert, 33, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Annika Román, 55, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Arberesha Sabani, 26, Hässleholm, kandiderar till nordostkretsen
Jag heter Arberesha Sabani, 26 år gammal och kommer från Hässleholm. Under min uppväxt har jag
fått ta mig igenom många olika nedgångar men det har aldrig stoppat mig. Jag har sedan barnsben
fått uppleva sjukhuslivet på grund av mitt medfödda handikapp. Jag fick då redan som barn planera
och kombinera sjukhus, skola och privat. Detta har dock inte stoppat mig! Jag är idag en utbildad
lärare för årskurs 4-9. Toppa allt detta så är jag
även fritidspolitiker i min kommun där jag
sitter som vice ordförande MP Hässleholm,
ledamot i miljönämnden samt ersättare i barnoch utbildningsnämnden. Jag har valt att
kandidera på grund av min uppväxt samt min
roll som lärare. Jag kommer själv ihåg hur
jobbigt det var att gång på gång byta
sjukgymnast eller arbetsterapeut. Jag kände
mig inte så säker och fick bli påmind hela tiden
om mitt handikapp där jag fick återberätta allt
igen. Jag kandiderar även på grund av elever
som har haft behov av hjälp, allt från
barnpsykiatrin till barn- och
ungdomshabiliteringen men har inte fått den
hjälpen som de behövt. Jag känner att vi
glömmer helt bort barn och ungdomar och
deras behov. Det är dags att de syns och hörs!

Asma Saleh, 50, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Birgitta Kuylenstierna Nadel, 63, Lund, kandiderar till mellankretsen
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Carl-Erik Flodmark, 61, Malmö, kandiderar till topp 4 samt sydvästkr. 1
Det är avgörande med erfarenheter från hälso- och
sjukvården för laget i Regionfullmäktige. Jag är
barnläkare och har jobbat över 30 år i Region Skåne.
Jag har varit klinikchef med 300 anställda i 9 år och
arbetar nu på Socialstyrelsen som sakkunnig i
medicinska frågor i brytpunkten mellan medicin och
politik för regeringen. Jag menar att en djup och bred
förståelse för hälso -och sjukvårdens komplicerade
förhållanden behövs i alla partier. Jag har denna
mandatperiod suttit i sjukvårdsnämnd Kryh och Södra
Regionvårdsnämnden och varit ersättare i
Regionfullmäktige. Jag vill gärna vara med i laget i
Regionfullmäktige och kommer att göra mitt yttersta
för att förbättra den medicinska kvalitén och ta hand
om undanträngda patientgrupper.

Caroline Gudme, 35, Arlöv/Burlöv, kandiderar till sydvästkretsen 2
Claes Melin, 55, Tomelilla, kandiderar till sydostkretsen
David Wittlock, 44, Staffanstorp, kandiderar till mellankretsen
Dolores Öhman, 43, Hässleholm, kandiderar till topp 4, från plats 2,
samt till nordostkretsen
Hälso- och sjukvården är avgörande för en region
som har ambitionen att utvecklas på ett hållbart
sätt. Friska människor kan studera, jobba, delta i
samhällslivet och lösa livets olika utmaningar.
Därför är en frisk befolkning den viktigaste
förutsättning för att åstadkomma en hållbar
utveckling. I Region Skåne måste vi bli bättre på att
förebygga sjukdom och främja hälsa. Detta gör
regionen genom att satsa på utbildning, samarbete
med föreningar och satsningar för hälsosamma
miljöer, både naturmiljöer och stadsmiljöer där de
flesta bor. Region Skåne ansvarar för hälso- och
sjukvården, kollektivtrafik och regional utveckling.
Genom att sköta dessa uppdrag med fokus på helheten kan vi erbjuda vår befolkning, ursprunglig och
nykommen, en bra plats på jorden att leva och verka. Jag vet att jag kan bidra till Miljöpartiets vision
om en region där man kan leva ett gott och modernt liv utan att försämra förutsättningarna för
kommande generationer.
Mina studier och alla de år som jag jobbat inom utbildningsväsendet, i kommunal förvaltning, med
miljöfrågor, juridiken, projektledning, information, forskning och som politiker är en bra grund för
det politiska arbete som krävs för att förverkliga vår vision. I samarbete med andra kunniga kollegor
känner jag mig redo att leda miljöpartiets arbete i Region Skåne och söker er tillit.
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Emelie Edström, 28, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Emil Samnegård 37, Trelleborg, kandiderar till sydvästkretsen 2
Emma Nilsson, 34, Ystad, kandiderar till sydost och mellankretsen
Jag heter Emma Nilsson, jag är snart 34 år gammal
och Ystadsbo sedan juni 2017. Jag har varit medlem
i Miljöpartiet sedan 2010 och är för närvarande
ordförande i MP Ystad och ledamot i MP Skånes
styrelse. I mitt arbete som miljöstrateg hanterar jag
frågor som rör vår konsumtion och dess påverkan på
vårt jordklot, vilket ger mig värdefulla erfarenheter
och driv att fortsätta mitt politiska engagemang och
viljan ta det ett steg till.
Jag kandiderar till Miljöpartiets
regionfullmäktigelista eftersom jag vill vara med och
bidra till att vår gröna politik får så stor
genomslagskraft som möjligt, under valrörelsen och
de kommande fyra åren. För att Region Skåne ska
utvecklas i en hållbar riktning krävs starka gröna
röster och ett starkt grönt parti i regionfullmäktige
och jag vill vara en av dessa röster. Som så många andra miljöpartister ligger mitt stora intresse i
miljö- och klimatfrågor och jag anser att Miljöpartiet ska vara det parti som står upp för miljö och
klimat och en stark kollektivtrafik i regionen. Men grön politik är så mycket mer. Grön politik är att
stärka demokrati, jämlikhet och mångfald. Grön politik är att prioritera kultur, livskvalitet och
friskvård. Och grön politik är att göra Region Skåne till en modern och trygg arbetsgivare och skapa en
jämlik och jämställd vård. Dessa är de frågor jag vill vara med och driva den kommande
mandatperioden.

Farid Al-Bahadli, 56, Eslöv, kandiderar till mellankretsen
Fredrik Hanell, 38, Höör, kandiderar till topp 4, från plats 2 och neråt,
samt till mellankretsen
Jag är pappa, Höörsbo, doktorand och
avdelningsansvarig vid Lunds universitet. Sedan
2016 är jag ordförande för MP Skåne. I Höörs
kommun är jag 2:e vice ordförande i
Kommunstyrelsen och gruppledare i
Kommunfullmäktige.
Klimatet kan inte vänta. Detsamma gäller
sjukvården. Väljarna ser sjukvården som en av de
viktigaste politiska frågorna. För att uppfylla
väljarnas förväntningar behöver vårdpolitiken brett
förankrade, pragmatiska och gröna lösningar. Som
miljöpartistisk politiker är jag stolt över att i
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kommunpolitiken bidragit till flera gröna framgångar som bygger på breda överenskommelser över
partigränserna. Dessa erfarenheter vill jag ta med för att utveckla det goda arbete som partiet bedrivit
inom regionpolitiken under flera mandatperioder. För att möta utmaningarna som sjukvården i Skåne
står inför behövs bl.a. rejäla satsningar på nära vård och förebyggande hälsosatsningar. Naturens
läkande kraft och cykelns möjligheter för både folkhälsa och klimat ligger mig särskilt varmt om
hjärtat.
Utifrån mina politiska uppdrag har jag god erfarenhet av att formulera, förklara och argumentera för
partiets politik. Både i mötet med väljare, partimedlemmar, andra partier och i media. Två lärorika
och spännande år som distriktets ordförande har gett mig kunskap om regionpolitiken och de
utmaningar som Region Skåne står inför, liksom god förankring i partiet. Jag vill nu vara med i det lag
som tillsammans ska driva den gröna politiken i regionen framåt.

Helena Winter, 35, Kristianstad, kandiderar till topp 4 samt nordostkr.
Jag är miljöpartist! På en föreläsning i höstas fick vi
åhörare uppmaningen att presentera oss utan att säga vad
vi gör. Det enda ord som riktigt kunde sammanfatta mig
är miljöpartist. Det är grunden i min person, min syn på
mina medmänniskor och den planet vi delar med än så
länge många andra levande varelser.
Inom ramen för Region Skånes arbete så tycker jag att
partiet drivit bra frågor och det ska vi fortsätta med. Vi
behöver fortsätta det framtidsarbete som redan sker inom
kollektivtrafiken men också bredda det till att,
tillsammans med regionala utvecklingsnämnden, tänka
helt nytt kring hur vi får fler att resa smart. Vi värnar om
digitaliseringen men här behöver vi stötta de mindre
kommunerna mer och få ett större helhetstänk eftersom
deras arbete är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva effektivt arbete och utveckla tex e-hälsa.
Detta är vad jag är och vad jag vill men vad gör jag då? Jag började nyligen jobba som kommunikatör
inom Hässleholms kommun och dessförinnan har jag jobbat såväl inom den privata sektorn som den
ideella. Jag har de senaste åren varit ordförande för Miljöpartiet i Kristianstad och denna
mandatperiod är jag ersättare i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Jag har även varit del i MP
Skånes valgrupp och arbetet med bl.a det regionpolitiska programmet.
Jag har bott i Kristianstad sedan 2002 men har rötterna i Södra Sandby utanför Lund och byarna
utanför Hörby. Har man och två barn på 1 respektive 5 år.

Ida Nilsson, 31, Kristianstad, kandiderar till nordostkretsen
Jag heter Ida Nilsson, är 31 år och bor i centrala
Kristianstad med min sambo. Jag har studerat till
socionom inom verksamhetsutveckling, genusvetenskap
samt sexologi på Malmö Högskola. Idag är jag ordförande
i Region Skånes Folkhälsoberedning, ledamot i
Regionfullmäktige, ledamot och gruppledare i
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen samt
ledamot i Barn- & utbildningsnämnden. Frågor som rör
folkhälsa, jämlikhet, demokrati och barn & unga ligger
mig varmt om hjärtat. Det är väldigt roligt och lärorikt att
arbeta med folkhälsofrågor och det vore en ära att få
fortsätta mitt engagemang i Region Skåne. Jag vill
fortsätta lyfta upp folkhälsofrågorna på dagordningen och
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bidra till en bredare syn på begreppet folkhälsa. Det handlar inte bara om kost och motion utan om
vårt välbefinnande och våra livsvillkor. Jag anser det är av största vikt att utveckla och satsa på det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Folkhälsoarbetet måste vara tvärsektoriellt och nya
samverkansformer behöver utvecklas. Det behövs en förstärkt samverkan med idéburen sektor och
våra kommuner, liksom inom regionen. Vi måste arbeta tillsammans för att förbättra människors
hälsa och livskvalitet. Jag vill se större fokus och ökade satsningar på att främja den psykiska hälsan,
stärka den jämlika hälsan och förbättra barn och ungas hälsa. Det går inte bara i linje med
Miljöpartiets politik, utan är helt nödvändigt. Folkhälsoarbetet är en investering för framtiden som jag
vill fortsätta att kämpa för.

Ingemar Hertting, 64, Höganäs, kandiderar till nordvästkretsen
Inger Torstensdotter Åhlin, 67, Malmö, kandiderar till sydostkretsen
Jag drivs av ett starkt engagemang för landsbygdsfrågor med
ett levande och kraftfullt jord- och skogsbruk där vi värnar och
brukar våra marker på bästa sätt. Där natur och kulturmiljöer
utvecklas på ett sätt som ökar den biologiska mångfalden, och
som gynnar människor, djur och växtlighet i vitalt ekosystem.
Denna strävan kan komma att utvecklas positivt genom det
nyligen bildade nätverket för landsbygden. En utveckling i
denna riktning skulle stärkas genom att utveckla det lokala
näringslivet inom matproduktion, kulturella kreativa näringar
och genom en tydlig strävan om att hela Skåne får leva och
utvecklas. Parallellt med den agrara odlingen måste alla
människor ges möjlighet att få tillgång till kultur var de än bor
och i livets alla skeden. Ett friskare samhälle där den
personliga utvecklingen får energi och goda möjligheter för
kreativt skapande. Viktiga forum för den kulturella
utvecklingen är våra bibliotek och kulturskolor varför det är
angeläget med tillräckliga resurser. Konstformer som film,
dans, teater, musik och bildkonst berikar både individ och
samhälle, och sådana verksamheter måste ges goda resurser.
I mitt yrkesliv har jag genom åren arbetat som antikvarie och arkeolog, med fokus på natur- och
kulturmiljöer på landsbygd och i stad. Arbetsgivare har varit Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och
kommun. Sedan årsskiftet är jag vice ordförande i kulturnämnden i Region Skåne, dessförinnan var
jag ledamot i samma nämnd. Övrig politisk erfarenhet har jag från Malmö kommun där jag bl.a. varit
vice ordförande i miljönämnden, ersättare i stadsdelsfullmäktige Limhamn Bunkeflo och ett pågående
uppdrag som ersättare i servicenämnden.

Irena Långberg, 44, Perstorp, kandiderar till nordost o nordvästkretsen
Kortfattat: Andra generationens invandrare, kvinna, maka, mor,
speciallärare och perstorpsbo. Politiskt aktiv inom MP sedan
2009: sitter i Perstorps kommunfullmäktige, ledamot i
Söderåsens miljöförbunds direktion och har gjort ett inhopp som
tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige juni 2017.
MP:s filosofi med de tre solidariteterna som grund tilltalar mig
liksom att ställningstagande utgår från långsiktighet samt den
positiva inställningen att det är engagerade människor som
förändrar världen. Jag vill föra fram den lilla kommunens
perspektiv och sammanlänka skillnaderna på förutsättningarna
mellan stad och landsbygden i Skåne.
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Isabella Iman Al khafaji, 25, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1 och
mellankretsen
Hej! Jag heter Isabella Iman, Al khafaji och är 25 år
gammal. Jag är färdig förskollärare och jobbar på en
förskola i Malmö. För mig var Miljöpartiet det enda
parti som bryr sig om de viktigaste frågorna för
framkommande generationer. Utbildningspolitik, miljö,
jämställdhet, psykisk ohälsa och kollektivtrafik ligger
närmast mitt hjärta. Jag har varit aktiv sedan förra
valrörelsen där GU & GS var min första start i MP. Efter
det gick jag vidare till kommunalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Jag har alltid vetat att vi kan göra
mer och det är därför jag är engagerad för jag vill alla
ska ta en del av våran gröna vackra värld. Vi behöver
sprida våra idéer. Jag vill att alla barn ska ha rätt till en
bra skola där varje lärare får en hälsosam arbetsmiljö,
kvalitetssäkra kollektivtrafiken och arbeta mer effektivt
mot psykisk ohälsa!
Så följ med vår resa för en grön förändring som vi ska
skapa tillsammans!

Jan Björkman, 54, Vellinge, kandiderar till sydvästkretsen 2
Jan Friheden, 76, Sjöbo, kandiderar till sydostkretsen
Jan Rydén, 71, Lomma, kandiderar till sydvästkretsen 2
Jag tror mig inte om att bli Regionråd, jag har
valt plats 19 på listan, mest för att visa att vi är
många som vill värna om Region Skåne. Jag har
varit ledamot i Lomma KF dom två senaste
mandatperioderna. Jag har varit ordförande i MP
Lomma.
Jag har varit ett av språkrören i Gröna Seniorer
riks till förra året, jag är nu en av tre valberedare
där. Jag är ord. ledamot av Region Skånes
Centrala pensionärsråd.
Jag önskar att det går bra för Region Skåne även i
framtiden och önskar "högre stående" kandidater
all lycka till!! /Jan Rydén

Janne Grönholm, 35, Malmö, kandiderar sydvästkretsen 1
Jerry Bergström, 65, Tomelilla, kandiderar sydostkretsen
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Johan Lambreus Mattsson, 43, Lund, kandiderar till mellankretsen
Småbarnsförälder med intresse för
fastigheter och grisdiesel kan bidra till
regionens klimatarbete. Aktiv miljöpartist
sedan 2004. I rollen som ordförande för
servicenämnden i Lund har jag bidragit till
att väsentligt förbättra styrning och
effektivitet av verksamheten samtidigt som
vi tagit ordentliga hållbarhetskliv i form av
flera solceller, mer fossilfria bränslen och
väldigt hög andel ekologisk mat (näst högst i
landet). Ordförandeskapet i bräcklig
majoritet och gruppledarrollen i vår
KF-grupp har inneburit nära samarbete med
oppositionen för att få igenom våra frågor.
Jag är en utpräglad samförståndspolitiker
och kan tänka mig samarbeten åt olika håll. Att leda och styra en förvaltning finner jag mycket
intressant. Detta är erfarenheter jag skulle kunna bidra med i det regionala arbetet.

Jouni Borglund, 36, Malmö, kandiderar till topp 4 samt sydvästkretsen 1
Jag är en engagerad person som vill lämna
världen i lite bättre skick varje kväll än vad den
var när jag steg upp på morgonen. Mina
engagemang utmanar mig, utvecklar mig och
lär mig nya saker. Att arbeta i grupp och
utveckla min egen och andras potential är både
något som jag trivs med och känner mig trygg
med. Jag har erfarenhet av att möta olika
människor med olika behov i allt ifrån jobb som
vårdare inom LSS till frivillig övervakare inom
kriminalvården. Jag arbetar idag som politisk
sekreterare för Miljöpartiet i Region Skåne och
är därför tjänstledig från en tjänst som chef för
ett korttidshem enligt 9.6 § LSS för barn och
ungdomar med autism i Malmö Stad.
Politiskt har jag suttit som ordförande i ett
stadsområde i Malmö samt numera som vice ordförande i hälsa-, vård och omsorgsnämnden. Jag har
suttit i styrelsen för MP Malmö i totalt 4 år under olika omgångar och åkt som kongressombud för
Malmös räkning 3 gånger. Professionellt är jag utbildad socionom specialiserad på
verksamhetsutveckling.
Som kandidat arbetar jag gärna med hälso- och sjukvård och kopplingen mellan region och kommun i
omsorgen om våra äldre. Även primärvården har mycket att arbeta med. Här tror jag att
välfärdsteknologi och digitalisering har en stor potential för att öka den totala hälsan bland
medborgarna i Skåne. Ett orosmoment är ungas, framför allt unga flickors, psykiska hälsa. Det
kommer att kräva många olika och samordnade insatser för att bryta utvecklingstrenden.
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Jörgen Bjerknäs, 50, Klippan, kandiderar till nordvästkretsen
Jörgen Leufstedt, 50, Hörby, kandiderar till mellankretsen
Kami Petersen, 42, Malmö, kandiderar till topp 4 samt sydvästkretsen 1
Det är Nu det gäller! Det är Nu du och jag kan påverka
innan klimatfönstret stängs. När vi tillsammans kan
hejda uppvärmningen-vid en och en halv grad. Vi måste
visa omvärlden, men ändå anpassa samhället till snabbt
stigande hav, allt starkare stormar, stoppa bilarna från
att förgifta våra barn i staden och värna natur och
kulturlandskap. Nu!
Ansvaret att visa ledarskap är ditt och mitt. Miljöproblem
och orättvisor är globala men har lokala lösningar. Vi kan
ge väljare hopp och orka ta besluten som ger barn
möjlighet att leva och utvecklas-fritt och tryggt. Vårt
existensberättigande är att tala klarspråk-om flyget, om
köttet och om bilarna. Vi måste sätta nya normer, så att
det blir otänkbart att leva annat än miljövänliga, jämlika
och stolta liv.
Klimatutmaningen är inte bara elitens livsstilsval. Den
finns både i slöseri och i utanförskap. Därför ska alla ges
makt att göra medvetna val, utan att förhindras av
fattigdom, sjukdom eller okunskap. Men allt färre tar de
utsattas parti när en hård syn hotar jämlikheten. Ska vi ha råd måste vi förebygga, istället för att
släcka bränder. Vi kan inte moralisera kring ofrivilliga situationer som missbruk och vi måste
synliggöra röstsvagas ohälsa.
I åtta år har jag lärt mig om ansvar och ledarskap i vår lilla men betydande gröna rörelse. I valrörelse, i
nämnd, i fullmäktige och som heltidspolitiker. Jag har omsatt ord till handling. Miljöpartiet ska
fortsätta vara relevant, nyskapande och göra mycket av lite. Och vi måste hjälpas åt.

Karolin Johansson, 28, Malmö, kandiderar sydvästkretsen 1
Khaled Maana, 24, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Kjell Stjernholm, 56, Svalöv, kandiderar till mellankretsen
Jag har varit aktiv i regionpolitiken i åtta år, nu som vice
ordförande i Habilitering & Hjälpmedelsnämnden. Jag
har bl.a. varit initiativtagare och drivande i att Region
Skåne förstärker primärvården genom speciella
tilläggsuppdrag för vårdcentraler som fokuserar och
bygger kompetens runt personer med komplexa
funktionsnedsättningar. Tillsammans med Anders
Åkesson har vi jobbat hårt för att förbättra för barn med
autism, tidig upptäckt och samverkan hab/psykiatri.
Jag har jobbat i facknämnder med social, omsorg,
vård, kultur och folkhälsa under mina år, men aldrig
suttit i ett fullmäktige. Dit vill jag nu.
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Jag tror mig kunna tillföra bred kompetens, gröna humanistiska värderingar och en utvecklad retorisk
förmåga. Jag har tidigare utbildat ledamöter för mp (och näringsliv) inom retorik. Jag förstår stad
(Malmö t 2015) och landsbygd (Svalöv nu).
Jag är ledamot i distriktsstyrelsen, och jobbar bland annat för tillgänglighet till val och vår politik.
Mitt rättighetspatos är en fortsättning på mitt engagemang i jämställdhetskommitten på nationellt
plan. Jag är medlem i både Grön ungdom och Gröna seniorer.
Jag startade Moomsteatern i Malmö , och är numer utbildningsledare på Vuxenskolans
förbundskansli, med ansvar för funktionsrätt. Gift med Linda, två barn och ett barnbarn.
Jag jobbar hårt, gärna tillsammans i lag. Jag är kreativ och analytisk, och jag brinner för hållbar
utveckling. Jag breddar gärna mina intresseområden, och är beredd att ta ett större ansvar.

Kristina Aurell, 50, Malmö, kandiderar sydvästkretsen 1
Lars Ahlfors, 40, Eslöv, kandiderar till mellankretsen
Lars Lundström, 65, Kävlinge, kandiderar till mellankretsen
Lena Östholm Munkberg, 56, Helsingborg, kandiderar till topp 4 samt
nordvästkretsen
Skåne möjligheternas region, inkluderar både
landsbygd och stad. Gröna exempel som Sjöbo
med ca 20% ekologiskt jordbruk och alla gröna
småföretagare ska lyftas fram.
Region Skåne har en årsbudget på ca 38
miljarder, över 85 % går till sjukvården. Som ett
grönt parti vill vi att resurserna även ska räcka till
regional utveckling, kultur och andra hållbara
gröna satsningar.
Primärvården behöver stärkas, resursmässigt och
digitalt. Våra äldre ska inte behöva sitta på
akuten, de ska erbjudas vård av mobila team i
hemmet. Psykiatrin ska vara tillgänglig för alla
och förebyggande insatser premieras. Samverkan
med kommunerna är nödvändigt framöver, här är
min erfarenhet av kommunal verksamhet och
mobila team en tillgång.
Regionen har ca 34 000 anställda, övervägande
andel inom sjukvården. Medarbetarna är regionens viktigaste resurs, satsningar på
kompetensutveckling, ledarskap och arbetsmiljö är nödvändiga. Låt oss göra Region Skåne till den
attraktiva arbetsgivaren den ska vara.
Min bakgrund är sjuksköterska med chefserfarenhet och vana av kvalitets/utvecklingsarbete. Idag har
jag uppdrag inom sjukvårdsnämnden SUND, vård- och omsorgsnämnden och beredningen för
primärvård, psykiatri och tandvård, riksvalberedningen, ordförande lokalt inom Miljöpartiet och är
självklart en Grön Senior.
Jag kandiderar till topposition, med min kunskap inom hälso- och sjukvård och mitt engagemang för
landsbygdsfrågor är jag beredd att lyfta fram Skåne till en framgångsrik, jämlik och hållbar region.

Linda Pettersson, 46, Kristianstad, kandiderar till nordostkretsen
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Linnéa Skoogh, 32, Kristianstad, kandiderar till nordostkretsen
Lis-Beth Wiberg, 61, Perstorp, kandiderar till nordostkretsen
Lisa Luckman, 40, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Lotta Hedström, 62, Tomelilla, kandiderar till sydostkretsen
Louise Arndt, 31, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Lucas Karlsson, 46, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Lutfi Zuta, 41, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Madeleine Arderup, 52, Skanör/Vellinge, kandiderar sydvästkretsen 2
Madeléne Ekelund, 44, Örkelljunga, kandiderar till nordvästkretsen
Margaret Engdahl, 59, Osby, kandiderar till nordostkretsen
Margareta Fries, 63, Sjöbo, kandiderar sydostkretsen
Maria Ivansson, 41, Skurup, kandiderar sydostkretsen
Maria Zingmark, 37, Staffanstorp, kandiderar till mellankretsen
Maria Zingmark heter jag och bor sedan lite drygt ett år
tillbaka i Staffanstorp. Innan dess bodde jag och var aktiv
i Malmö.
Jag gick med i Miljöpartiet, och Grön Ungdom, 1998
vilket är läskigt länge sedan. Jag har haft ett antal olika
positioner både i Miljöpartiet och i Grön Ungdom under
min aktiva tid. Om ni åker på kongresserna är jag sedan
många år tillbaka en av dem i kansliet.
Som utbildad miljöinspektör brinner jag för miljöfrågorna
och där en fungerande kollektivtrafik i hela Skåne ingår.
Jag sitter i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
Staffanstorp. Innan jag flyttade från Malmö var jag vice
ordförande i Miljönämnden i Malmö.

Marie Engqvist Ridell, 41, Malmö, kandiderar sydvästkretsen 1
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Martin Gustavsson, 40, Bara/Svedala, kandiderar sydvästkretsen 2
Har varit aktiv i MP sedan 2014-09 och är idag ordförande i MP Svedala, ersättare i TN och alldeles
nyligen ordinarie i KoF. Jag kandiderar för att jag tycker politik är roligt och intressant och jag vill
göra vad jag kan för att förändra vårt samhälle till det bättre så att våra barn och barnbarn kan få
uppleva en bra och trygg framtid, i Svedala, Skåne, Sverige och i resten av världen. Jag vill framförallt
jobba med att minska regionens klimatavtryck genom bl.a. minskad köttkonsumtion och ökad andel
förnybar energi, men ser också möjligheter att använda min yrkeserfarenhet inom andra områden.
Äter själv inte kött och väljer vegan så ofta jag kan, har naturligtvis valt grön el från leverantören, kort
och gott försöker jag leva som jag lär. Som person är jag resultatinriktad, ärlig och drivande. Jag ser
mig själv som en pragmatisk aktivist och har en bred yrkeserfarenhet, allt från att ha delat ut tidningar
mitt i natten till att vara personalansvarig på ett mellanstort företag till att idag driva eget företag
inom hantverkarbranschen. Familjen består av fru och 2 barn (6 och 4 år) samt 2 hundar och skulle
jag få ett par minuter över så tar jag gärna en löparrunda eller ägnar mig åt hobbyn bågskytte.

Michael Holmberg, 44, Tomelilla, kandiderar till sydostkretsen
Michael-Jay Andersson, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Mirjana Stakovska, 52, Eslöv, kandiderar till mellankretsen
Måns Berger, 29, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Mårten Espmarker, 29, Malmö, kandiderar till sydvästkretsen 1
Mätta Ivarsson, 44, Lund, kandiderar till topp 4
Varför kandiderar jag? Jag har varit politiskt aktiv
sedan mitten av 90-talet och kanske borde jag känna
att jag nu dragit mitt strå till stacken. Har testat
tanken, men nej, jag kan bara inte luta mig tillbaka.
Inte nu. Vi står inför verkligt stora utmaningar som
kräver politiskt ansvarstagande. Detta inom såväl
klimat och miljö som vad gäller värderingar och
mänskliga värden. Jag vill ta ansvar och vara med
och påverka utvecklingen. Jag är mamma till tre barn
och att bli förälder har definitivt gjort mitt driv att
vilja förändra världen ännu större.
Jag är en resultatinriktad grön politiker, jag har
visioner men jobbar också pragmatiskt för att vi ska
nå framgångar även här och nu. Som person är jag en
obotlig optimist. Är idag regionråd och ordförande i
regionala utvecklingsnämnden där jag bl.a. arbetar
hårt för att främja cykel och järnväg. Det är ett stimulerande och roligt uppdrag som lärt mig massor
samtidigt som jag getts möjlighet att förverkliga en hel del grön politik. Mina politiska hjärtefrågor är
främst natur- och miljöfrågor, från skogen till klimatet, men även jämställdhetsfrågor. Inom
vårdfrågor tycker jag att barn och ungas psykiska ohälsa, stressjukdomar och en jämlik vård är några
av de frågor som förtjänar att stå högre upp på dagordningen.
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Partipolitik är ett grupparbete, det är tillsammans vi vässar argumenten, stärker varandra och
utvecklar politiken. Jag är en utpräglad lagspelare och vill gärna få fortsätta ingå i det team som gör
Skåne grönare.

Nicklas Ljungström, 46, Ystad, kandiderar till sydostkretsen
Peo Valastig, 55, Holmeja/Svedala, kandiderar till sydvästkretsen 2
Roland Thord, 69, Simrishamn, kandiderar till sydostkretsen,
mellankretsen och nordvästkretsen
Är medlem i MP sedan 2009. Har erfarenhet av
förtroendeuppdrag i min kommun och i regionen. Varit
ordförande i lokalavdelningen, ledamot och vice ordf. i
distriktet samt ledamot av Förtroenderådet. För närvarande
ombud i Riksvalberedningen.
Utbildad vid högskola med doktorsexamen i
samhällsplanering. Har yrkeserfarenhet från byggföretag,
utbildning och forskning, departement, myndigheter, regioner,
kommuner och privata företag. Också varit verksam i
konsultföretag som delägare.
Jag är lugn och lyssnande. Eftersträvar att möta andra seriöst
och inkluderande, med respekt och jämställdhet. Har
erfarenhet av sjukvårdsfrågor i Skåne. Vill gärna fördjupa mitt
engagemang i frågor som regionen ansvarar för. Sjukvård,
regional utveckling, kultur, kollektivtrafik, samt miljö och
klimat är områden jag har kompetens inom och gärna
hanterar. Vården ska vara jämlik och tillgänglig. Arbetsglädjen
inom vården måste öka. Satsningar inom kultur. Fördjupat regionalt utvecklingsarbete. Gröna
investeringar. Satsningar inom livsmedel och ekologisk odling. Klimatet måste vara vårt fokus.
Långsiktig hållbarhet och biologisk mångfald. Landsbygdsutveckling måste ges prioritet. Vi måste
utgå ifrån att förändringar såväl i städernas livsstil som i landsbygdens livskraft hänger ihop.
Jag bor med familj i östra Skåne. Njuter av landsbygdens skönhet och utmaningar. Skötsel av vår gård
är vid sidan av politiken min vardag. Vill tillsammans med alla i MP vara visionär med en hållbar grön
berättelse.

Rolf Bengtsson, 67, Åkarp/Burlöv, kandiderar till sydvästkretsen 2
Salomé San Miguel, 45, Trelleborg, kandiderar till sydvästkretsen 2
Samra Decic, 39, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Sofia Kamlund, 28, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Solveig Falk, 63, Tomelilla, kandiderar till sydostkretsen
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Sonja Valtonen Sköld, 48, Ystad, kandiderar till sydostkretsen
Stefan Brandt, 50, Kristianstad, kandiderar till topp 4
Jag heter Stefan Brandt och bor i Kristianstad. Kandiderar till
en topp 4 plats på regionlistan. För elva år sedan började jag
arbeta som politisk sekreterare i Region Skåne, de fyra första
åren sysslade jag med regionala utvecklingsfrågor och
kollektivtrafik. De senaste åren har jag istället arbetat med
hälso- och sjukvårdsfrågor samt haft ett samordningsansvar i
samarbetet mellan MP och S. Jag har även kombinerat detta
med att vara ordförande i Stiftelsen Skånska Landskap. Jag
har med andra ord en gedigen erfarenhet av nämnds- och
styrelsearbete. Har även varit med om att skriva ihop 11
budgetar vid detta laget, både i samarbete med Alliansen och
S. MP måste arbeta vidare med de frågor som särskiljer oss
från andra partier och där Region Skåne har mandat att göra
något i verkligheten. Det innebär att vara innovativa när det
gäller nya former för kollektivtrafik, det förebyggande
hälsoarbetet och unga och unga vuxnas psykiska hälsa.

Stefan Edenborg, 57, Kristianstad, kandiderar till nordostkretsen
Min politiska erfarenhet består i att ha varit engagerad i Mp sedan 2006 i lokalavdelningen i
Kristianstad. Först som sekreterare sedan ordförande i sex år. Under den perioden har jag aktivt
medverkat i en rad motioner, valmanifest och lokalt partiprogram. I tre år var jag också ledamot i MP
Skånes styrelse och i styrelsens AU. De förtroendeuppdrag jag har haft är kommunfullmäktige i
Kristianstad och ersättare i regionfullmäktige. Jag har också suttit i region Skånes kulturnämnd.
Min generella bakgrund är att i mer än 30 år arbetat med kultur på i stort sett alla plan inom musik.
Jag har arbetat med rehabilitering under några år och de senaste åren har jag arbetat med
synskadade. För närvarande arbetar jag med min sambos restaurang som specialiserat sitt utbud till
ekologiskt och närodlat.
Anledningen till att jag kandiderar är att jag tror att partiet måste uppbåda all sin kompetens och
erfarenhet för att återta det förtroende man tappat under denna mandatperiod. Jag är också
regionalist och ser ett stort värde i att regionen utvecklas inom flera områden. Jag är övertygad om att
det är bra för demokratin att vi har starka regioner eftersom fler samhällsfrågor kan lösas regionalt.

Sven Åkerblom, 65, Sjöbo, kandiderar till sydostkretsen
Sylvia Rådelius, 60, Skanör/Vellinge, kandiderar till sydvästkretsen 2
Teresia Ställborn, 46, Lund, kandiderar till mellankretsen
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Therese Wallin, 37, Bara/Svedala, kandiderar till sydvästkretsen 2

Thomas Eng, 60, Kristianstad, kandiderar till nordostkretsen
Mitt intresse för politik och miljöfrågor väcktes tidigt. Deltog i
antikärnkrafts-kampanjen inför folkomröstningen 1980. Har under
många år jobbat med HR/Personalfrågor i Sverige och internationellt.
I samband med valet 2014 gick jag med i MP. Efter en tid valdes jag in
som ersättare i Region Skånes Personalnämnd. Från oktober 2016, 1:e
Vice Ordförande och medlem i presidiet. Som person är jag energisk,
drivande och målinriktad, med fokus på utveckling av människor.
Efter lagt ned mycket tid och engagemang i mitt nuvarande uppdrag
har jag nu blivit lite "varm i kläderna" och känner mig nu mogen för
något tyngre uppdrag. Region Skåne har stora komplexa utmaningar
framför sig. För att lösa dessa behöver vi utveckla samarbeten såväl
nationellt, regionalt och kommunalt. Som regionpolitiker kommer jag
fortsätta att lära mig mer om verksamheten och de ekonomiska
frågorna samt ta initiativ till utveckling - och förändringsarbete. Jag
hoppas få fortsatt förtroende att driva och utveckla den strategiska
personal - och kompetensförsörjningen inom Region Skåne. Kopplat till detta, har jag som ambition
att bidra till utvecklingen av en långsiktig, hållbar och hälsosam regional arbetsmarknadspolitik och
en grön näringslivsutveckling. Min privata situation är stabil. Gift, har 3 utflugna barn och 2
barnbarn. Mina intressen är, natur, kultur, träning, resor, politik, samhällsfrågor mm. Jag är beredd
att lägga ner både tid och engagemang i utvecklingen av den gröna folkrörelsen.

Thomas Hansson, 61, Simrishamn, kandiderar till topp 4 samt
Mitt engagemang i region Skånes politik startade utifrån att
jag har hållit på med natur och miljöfrågor i först
Fältbiologerna och sedan Naturskyddsföreningen. I mitt
arbete har jag jobbat med naturvårdsförvaltning, mesta
tiden i Stenshuvuds nationalpark och sedan med naturum
och nationalparker i Sverige och Europa. Det har varit
stimulerande och spännande, men nu har jag kommit in i
det politiska sedan drygt 2 mandatperioder och ser vilken
skillnad det kan göra att vara med i en påverkan för miljö i
politiska beslut. Under största delen av 2016 fick jag
möjlighet att vara med i regionledningen som vikarierande
ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, det har gett
en bra insikt i vad detta ledningsarbete innebär och goda
kontakter med personal och politik. Under nästa
mandatperiod vill jag använda de erfarenheterna till att vara
med och arbeta med en omställning av hela den regionala
verksamheten i en hållbar utveckling utifrån de starka
styrdokument som nu finns i samhället. Vi som
miljöpartister har ett stort jobb att göra. När jag inte är på
politiska möten i Simrishamns kommun eller Skåne så bor jag i byn Rörum, och har min arbetsplats
på ett rimligt cykelavstånd i Stenshuvuds norra delar vid Kivik.
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Thomas Rödin, 37, Helsingborg, kandiderar till nordvästkretsen
Jag sitter ju idag som styrelseledamot i Musik i Syd på
regionnivå och vill om möjligt gärna fortsätta med detta
uppdrag under kommande mandatperiod. Jag önskar
inte kandidera på någon toppposition, men om jag trots
det skulle bli invald så skulle jag i huvudsak vilja ägna
mig åt kultur- och friskvårdsfrågorna på regionnivå och
då ytterst verka för att fler ska få tillgång till kultur samt
att vi ger bättre förutsättningar för barn och ungdomar
att kunna ha en aktiv fritid.

Tomas Tigerschöld, 50, Trelleborg, kandiderar till sydvästkretsen 2
Ulla Magnusson, 68, Ängelholm, kandiderar till nordvästkretsen
Vlado Somljacan, 42, Arlöv/Burlöv, kandiderar till sydvästkretsen 2

Beslut om plats 5-23 på listan för sydvästkretsen 1 har tagits av MP Malmös medlemsmöte.
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