
Kort presentation av Anders Pålsson och Lars Ljungälv 
 
Här följer en kort presentation av de nya förslagen Anders Pålsson i rollen som ordförande 
och Lars Ljungälv som styrelseledamot. 
 
Anders Pålsson 
 
Anders Pålsson har varit styrelseledamot i Malmö FF sedan 2010 och medlem i obruten följd 
sedan 1971. Han är således vare sig ny i föreningen eller ny i styrelsen men han föreslås i en 
ny roll som ordförande. 
 
Anders Pålsson, född i Röstånga, är 60 år och gift med två vuxna barn. De första åren 
tillbringades i Röstånga och på en gård utanför Höör men redan som barn flyttade han och 
familjen till Malmö. Där blev det spel i Malmö FF från 13 års ålder, bland annat tillsammans 
med Magnus Andersson och Mats ”Balja” Arvidsson.  
 
Fotbollstalangen räckte till reservlag 2 men inte längre. I stället rekryterades Anders Pålsson 
till ungdomsledare av den tidens ungdomsansvarige Inge Blomberg. Han fick bland annat ta 
hand om P16-laget och fortsatte som ungdomstränare i klubben i fem år innan den civila 
karriären blev för tidskrävande för att kombinera uppdragen. 
 
Efter gymnasiet fortsatte utbildningen på Lunds universitet där Anders Pålsson blev 
civilekonom. Utbildningen ledde till en karriär i näringslivet som har tagit honom till Gambro, 
Trelleborg, PLM/REXAM, Sydkraft/EON och Hilding Anders. I det sistnämnda bolaget var 
han koncernchef i nio år innan han för några år sedan valde att trappa ner den operativa 
karriären. Genom åren har han haft styrelseposter i ett stort antal företag och är i dag med i 
styrelsen i Nibe och Lammhults Design AB. 
 
Även om styrelsearbetet i Malmö FF inte är upplagt så att enskilda ledamöter enbart arbetar 
med vissa typer frågor blir det naturligt att varje ledamot ägnar mer tid åt de områden där 
deras särskilda kompetens och erfarenhet gör störst nytta. Anders Pålsson har inte minst varit 
involverad i frågor om ekonomi, strategi och organisation. De senaste åren har han även lett 
arbetet i sportkommittén som bereder och utgör en kontaktyta mellan styrelse och ledning i 
sportfrågor. 
 
 
Lars Ljungälv 
 
Lars Ljungälv är ett nygammalt förslag till styrelseledamot. Han valdes in i styrelsen på 
årsmötet 2011 men valde, då hans arbete förde honom till Stockholm, att lämna styrelsen 
inför årsmötet 2017. Han är numera åter baserad i Skåne med Bjärred som bostadsort. 
 
Lars Ljungälv är 49 år, gift och har två barn i 20-årsåldern. I yngre år var han både fotbolls- 
och ishockeyspelare. Mest framgångsrik var han inom ishockeyn där han var elitspelare i näst 
högsta serien i Tyringe åren 1987–1991.  
 
Han utbildade sig vid Lunds universitet i början av 1990-talet med företagsekonomi som 
huvudinriktning. Under sju år på 2010-talet har han återvänt till Lunds universitet men den 
här gången i rollen som vice ordförande i universitetsstyrelsen. 



 
Lars Ljungälv inledde sin karriär på Färs & Frosta Sparbank i Höör och har sedan varit 
regionchef för Swedbank i södra Sverige och VD på Sparbanken Öresund innan han 2016 
kom med i Swedbanks koncernledning och blev chef för Swedbanks globala 
storkundverksamhet. Det var det sistnämnda uppdraget som tvingade honom att ha Stockholm 
som bas. Sedan november 2018 har han övergått till rollen som koncernchef för Bergendahls 
där bland annat City Gross och Glitter ingår. Utöver dessa uppdrag har han haft olika 
styrelseuppdrag. 
 
Genom sina uppdrag har han ett stort kontaktnät i det regionala näringslivet och han har bred 
kompetens inom olika områden. Även om styrelsearbetet i Malmö FF inte är upplagt så att 
enskilda ledamöter enbart arbetar med vissa typer frågor blir det naturligt att varje ledamot 
ägnar mer tid åt de områden där deras särskilda kompetens och erfarenhet gör störst nytta. 
Under Lars Ljungälvs sex år i styrelsen var han särskilt involverad i frågor som rör ekonomi 
och strategi. 
 
 
 
 
 


