
 

 

Valberedningens förslag 

 

Valberedningens primära mål har varit att sätta samman en styrelse som balanserar och 

representerar hela föreningen och hela föreningens intressen. Med de senaste åren i 

bakhuvudet, har vi gjort vårt yttersta för att den nya styrelsen skall vara utav en enande och 

framåtsyftande karaktär.  

 

Vi har även haft som ambition att styrelsen skall bestå av personer som inte har några tyngre 

kommunala uppdrag. Dels i syfte att särskilja kommun och politik och dels i syfte att bredda 

och skapa ett större engagemang hos fler medlemmar. Vi behöver bli fler Kävlingemoderater 

som tillsammans arbetar för valseger år 2022! 

 

Vi har alltså varit måna om att hitta ett förslag som hela valberedningen kan ställa sig bakom 

och som vi därmed tror att hela stämman kan bifalla. Vi menar att vi nu har ett väl 

genomarbetat förslag som vi tror att samtliga medlemmar kan känna är ett lämpligt och 

tillförlitligt avstamp inför nytt spännande verksamhetsår! Vi tycker oss ha ett förslag på 

styrelse för Kävlingemoderaterna innehållande en bra blandning av män och kvinnor, unga 

och lite mer erfarna; både avseende ålder och politisk bakgrund. Vi tror att 

sammansättningen speglar hela föreningen och dess intressen. 

 

Det är därmed med stor tillförsikt och förhoppning om bra och utvecklande verksamhet som 

valberedningens förslag ser ut enligt följande:  

 

Ordförande: 

Stefan Sandor, 43 år, Ålstorp, VD Serstech. 

Medlem i M sedan 2015. Stefan var under förra mandatperioden ersättare i Tekniska 

nämnden. Nuvarande uppdrag som Stefan innehar är ersättare i Utbildningsnämnden samt 

valberedningens ordförande för fullmäktigegruppen. 

 

Vice ordförande: 

Joy Nilsson, 30 år, Hofterup, kategorichef Bergendahls. 

Medlem i M sedan 2009, startade MUF i Staffanstorp och var dess ordförande i tre år. 2010-

2014 var Joy ledamot i Kultur-och fritidsförvaltningen i Staffanstorp samt nämndeman i 

Tingsrätten. Efter flytt till Lomma ledamot i Lommas Kommunfullmäktige, ersättare i 

Tekniska nämnden samt borgerlig vigselförrättare. Nuvarande uppdrag som Joy innehar är 



 

 

ersättare i Utbildningsnämnden samt ledamot i Kävlingemoderaternas styrelse sedan ett år 

tillbaka. 

 

Ledamöter:  

Ulla Nordström, 73 år, Hofterup, pensionär (tidigare rehab-konsult). 

Medlem i M sedan början av 90-talet och hade sitt första uppdrag i Socialnämnden i början 

av 2000-talet och strax därefter även ledamot i Kommunfullmäktige. Ulla har även varit 

ledamot i Bildningsnämnden. Nuvarande uppdrag som Ulla innehar är fullmäktigeledamot, 

ledamot i Omsorgsnämnden samt nämndeman i Förvaltningsrätten. 

 

Patrik Bengtsson, 43 år, Kävlinge, IT-företagare. 

Medlem i M sedan 2012. Tidigare uppdrag har varit ersättare, ledamot och vice ordförande i 

Bildningsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, gruppsekreterare 

för fullmäktigegruppen samt ledamot i Kävlingemoderaternas styrelsen. Nuvarande uppdrag 

som Patrik innehar är ledamot av Kommunfullmäktige och ledamot i Bygg-och 

miljönämnden.   

 

Johan Andersson, 39 år, Hofterup, VD Carani Butiksinredning. 

Medlem i M sedan 2012. Tidigare uppdrag är ledamot i FMS i Växjö, ledamot i Miljö-och 

byggnadsnämnden, ersättare Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt ledamot i 

Kävlingemoderaternas styrelse. Nuvarande uppdrag som Johan innehar är ledamot i Bygg- 

och miljönämnden, ersättare Lokala Säkerhetsnämnden samt vice ordförande i 

Kävlingemoderaternas styrelse.  

 

Magnus Netterheim, 50 år, Kävlinge, IT-konsult CGI  

Medlem i M sedan 2014 och har sedan 2017 varit nämndeman i Förvaltningssrätten. 

Nuvarande uppdrag som Magnus innehar är ersättare i Bygg- och Miljönämnden. 

 

Jennie Abrahamsson Metz, 49 år, Löddeköpinge, jurist 

Medlem i M sedan 2014. Jennie har tidigare varit ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden. 

Nuvarande uppdrag är ledamot i Bygg- och miljönämnden samt nämndeman i 

Förvaltningsrätten. 

 

 



 

 

 

Revisorer 

Annsofie Thuresson, 45 år, civilekonom, egen företagare 

Medlem i M sedan 2009. Ann-Sofie har tidigare varit vice ordförande och ordförande för 

Socialnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Hon har även 

varit ledamot och vice ordförande i Kävlingemoderaterna, vice ordförande i MQ och ledamot 

i förbundsstyrelsen från sidoorganisation. Nuvarande uppdrag är ordförande i 

Omsorgsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt ledamot i 

Regionfullmäktige. 

 

Christian Lindblom, 47 år, Barsebäck, civilekonom, TryggHansa 

Medlem i M sedan 2012. Christian har tidigare varit ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden 

och ordförande för Valnämnden. Nuvarande uppdrag som Christian innehar är ledamot i 

Kommunfullmäktige, ledamot i Valnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen samt 

styrelseordförande för KKB.  

 

Revisor, ersättare 

Thomas Lövskog, 50 år, IT-konsult, VD Additude Innovation & egen företagare 

Medlem i M sedan 2000. Thomas har tidigare varit ledamot i Miljönämnden, ledamot och 

vice ordförande i Tekniska nämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 

samt ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden. Nuvarande uppdrag som Thomas 

innehar är ledamot i Kävlingemoderaternas styrelse, ordförande för Bygg- och 

miljönämnden samt ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse. 

 

Ombud till olika stämmor etc: 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen utser ombud till de olika 

eventuella tillfällena. 

 

Valberedningen har bestått av Catharina Thott, Alexandra Wallin och Sofia Lindblom som 

varit sammankallande. 

 

 

 

Sofia Lindblom 



 

 

2019-03-17, Barsebäck 

 


