
Nomineringsstämman  i november 2013 Södra resp. Sydvästra Skåne 

En dag vart fjärde år håller Skånemoderaterna en så kallad Nomineringstämma. Det är då som de 

moderata medlemmarna ska bestämma vilka personer som ska sitta på valsedlarna till Riksdag och 

till Region under fyra år framåt. Eller snarare de ombud som föreningsstyrelserna i varje kommun 

tidigare på bland annat sina årsmöten har beslutat om.  

I Trelleborg var vi 13 ombud som tillsammans med ett flera ersättare och observatörer tog oss till 

Malmömässan lördagen de 23 november. 

Under förmiddagen skulle riksdagsvalsedel för Skåne södra valkrets väljas och efter lunchen 

ledamöterna i valkretsen Skåne läns Sydvästra II fastställas till Regionfullmäktige. 

När det gäller riksdagen så hade "valberedningen" det vill säga Styrelsen för  Skåne södra valkrets 

utsett en grupp på åtta personer som inför ombuden från hela Skåne skulle presentera sig och sedan 

svara på eventuella frågor. 

Därefter röstade ombuden med hjälp av "mentometrar". Bland de åtta fanns fyra personer som idag 

sitter i riksdagen. Dessa fyra tog de fyra första platserna. De har skött sig väl under innevarande 

mandatperiod och hade starka presentationer, så där fanns inget att anmärka på.  

 

De kom i tur och ordning:  

Anders Hansson, 38 år, riksdagsledamot, tullinspektör, Skanör  

Boriana Åberg, 45 år, socialsekreterare, riksdagsledamot, Kävlinge  

Ewa Thalén Finné, 55 år, ekonom, riksdagsledamot, Staffanstorp  

Gunilla Nordgren, 57 år, civilekonom, riksdagsledamot, Svedala  

 

Sedan fanns det en femteplats att slåss om för återstående fyra kandidater. I den kampen kom Ulf 

Bingsgård tvåa, det vill säga han kom på sjätte plats på listan. En utmärkt  prestation som ger honom 

chans till en riksdagsplats om någon lämnar/hoppar av sin riksdagsplats under nästa mandatperiod 

2014-18 samtidigt som han blir kvar i Kommunfullmäktige med möjlighet att arbeta ännu mer för 

trelleborgarnas bästa. Det var Ronny Johannessen, 42 år, småföretagare, politisk sekreterare, Lund 

som knep femteplatsen. 

På riksdagslistan behöll Jennifer Jarl den elfteplats hon tilldelats av Styrelsen för  Skåne södra 

valkrets. En utmärkt prestation.  

Övriga kandidater från Trelleborg hamnade längre ner på listan: 

30. Linda Strandfjäll, 41 år, utredare Polismyndigheten, Trelleborg  

38. Håkan Sjöberg, 61 år, ingenjör, Trelleborg 

41. Jonas Bjunö, 41 år, förskolechef, Trelleborg  

  

På eftermiddagen röstade ombuden om listan till Regionfullmäktige. Där behöll Ulf den andraplats 

han tilldelats av Regionvalkretsstyrelse Skåne läns Sydväst II. 

Matilda Malmgren behöll sin tiondeplats. Också en utmärkt prestation. 

Övriga kandidater från Trelleborg hamnade längre ner på listan: 

17. Mikael Rubin, 50 år, bankdirektör, Trelleborg 



19. Linda Strandfjäll, 41 år, utredare polismyndigheten, Trelleborg 

23. Lars Mikkelä, 61 år, IT-konsult, Smygehamn 

 

Ungdomslistan i vår valkrets till regionfullmäktige toppades av Matilda Malmgren.  

Där fanns inga andra kandidater från Trelleborg 

 

De fullständig listorna finns att läsa här: 

Riksdagsvalsedlar: korta.nu/valsedlar2014  

http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/beslutade_riksdagsvalsedlar.pdf 

Regionvalsedlar: korta.nu/valsedlar2014-Region 

http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/beslutade_regionvalsedlar.pdf 

Ungdomsvalsedlar till Regionvalet: 

http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/beslutade_ungdomslistvalsedlar.pdf 

Följande var ombud för Trelleborg: 

Vid årsmötet valdes som ordinarie ombud Bertil Tomelius, Matilda Malmgren, Inger Hansson, Eric 

Samuelson, Mårten Bönnemark, Mikael Rubin, Gunnar Hedin, Linda Strandfjäll, Göran Gärtner, Ina 

Liljeberg och Fredrik Schlyter.  

Digitalt har följande personer valts till ombud: Staffan Cederö, Bo-Göran Strandfjäll. 

Digitalt valdes till ersättare har: Inger Persson, Torbjörn Lanker, Birgitta Sandblom, Leif Malmstein, 

Gunilla Folkesson, Roger Persson, Susana Apostolovska och Jennifer Jarl. 
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