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Kända och okända namn när alliansen
spikar listan
Ungdomlig entusiasm blandat med rutin. I de flesta fall välkända namn men ett par
överraskningar dyker upp när partierna i Alliansen presenterar laguppställningen.
ÄNGELHOLM. Moderaterna, Centern och Folkpartiet har nu alla slagit fast
vilka som får de olika uppdragen i kommunala nämnder, bolag, styrelser
etcetera. Ja nästan, fyra platser ska lottas i olika arbetsutskott och
Kristdemokraternas valberedning träffas på måndag
Men förutom detta är listorna från respektive parti spikade. I de flesta fall är
det välkända ansikten på posterna med det finns några nykomlingar. Och alla
partiledare är ense om en sak. De är nöjda med sina laguppställningar.
Moderaternas och kommunens starka kvinna Åsa Herbst fortsätter som
väntat som kommunstyrelsens ordförande, vilket innebär att hon även
fortsätter som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot är
Robin Holmberg en större överraskning. 22-åringen tar plats som ny
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ordförande i Miljönämnden. Även Christer Örning är ett nytt namn på posten
som ordförande i tekniska nämnden. Däremot är Sven-Ingvar Borgquist,
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och Jan-Olof Sewring, ordförande i socialnämnden, välkända
ansikten. I kultur- och fritidsnämnden sitter Tomas Fjellner som ordförande. I de kommunala bolagen sitter
Rune Johansson i Ängelholmshem och Daniel Jönsson blir ett yngre inslag som ordförande i
Munkaljungbybyggen.
— Jag är väldigt nöjd med blandningen av yngre och äldre, säger Åsa Herbst.
Även centerns Liss Böcker är nöjd efter partiets nomineringsstämma. Hon själv sitter kvar i kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott. Calle Gudmundsson sitter kvar som ordförande i byggnadsnämnden medan Lennart
Nilsson är förste vice ordförande i personalutskottet. Ann Hörnebrant Sturesson är vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden och här dyker ett okänt ansikte upp i Linda Böcker, en 21-åring som tar plats som
ersättare. Anders Källström är ordinarie i kultur- och fritidsnämnden, Carin Olsson i socialnämnden och
Annely Silfwerax i miljönämnden.
Folkpartiets ledare Eva Kullenberg sitter kvar i kommunstyrelsen medan Jan Magnusson sitter kvar som
förste vice ordförande i tekniska nämnden. Charlotte Engblom-Carlsson är förste vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden. I valnämnden sitter Sven Bergman som ordförande.
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— Vi är glada över att vi för första gången får en ordinarie i socialnämnden, nämligen Gunnel Aidenmark, och
samtidigt har vi en ersättare i 19-årige Vilhelm Carlström i samma nämnd. Roligt att vi är stärker oss i en tung
nämnd, säger hon.
På måndag träffas KD:s valberedning, men klart är att Lennart Engström sitter kvar i kommunstyrelsen, att
Katarina Stenman hoppar av som ordinarie i barn- och utbildningsnämnden. Ersätter gör Linda Persson och
Sven Arne Nilsson sitter som vice ordförande i miljönämnden.
— Vi träffas på måndag. Då spikas det, säger Lennart Engström.
Marcus Ekdahl
marcus.ekdahl@hd.se
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