
  

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av  
a. Ordförande 
b. Vice ordförande 
c. Sekreterare 
d. Justerare 
e. Rösträknare  

 
4. Frågan om mötet behörigen utlysts 

5. Förhandlingsordning 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Beslut om landstingsvalsedlar Stockholms läns yttre valkretsar 
 

8. Övriga frågor 

9. Mötets avslutande  



  

 

 

1 

Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, 

val m.m.. 

Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda 

av sekreterare vilka utses vid nomineringsmötets/förbundsmötets början. 

Dessa utgör mötespresidium. 

För deltagande och rösträtt på nomineringsmötet/förbundsmötet gäller 

stadgarna § 5. ”Rösträtt vid förbundsmöte tillkommer ombud eller för ombud 

tjänstgörande ersättare. Rösträtt med stöd av fullmakt godtas ej. 

Medlemmarna i kommunföreningar inom länsförbundet, till länsförbundet 

direktanslutna medlemmar, revisorerna, medlemmar i de samverkande 

organisationerna samt ledamöter av partistyrelsen har rätt att delta i 

förbundsmötets överläggningar och där framställa förslag.”. 

Ombud har rätt att under nomineringsmötet/förbundsmötet överlåta 

rösträtten till ersättare. Ombudsersättare träder in i den ordning som anmälts 

på förhand av respektive förening. Det ombud som överlåtit rösträtten till 

ersättare kan inte återinträda i förhandlingarna längre fram under samma 

nomineringsmöte/förbundsmöte. 

 

Ett ombudsbyte sker i samband med att en ny dagordningspunkt inleds, och 

ska anmälas på förhand genom att ombudet lämnar in en ifylld 

ombudsbytesblankett tillsammans med sitt röstkort till mötespresidiet. Om 

röstkortet inte lämnas in till presidiet kommer ombudsbytet inte att kunna 

beaktas. 

 

När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att 

mötespresidiet läser upp de nyanmälda ombudsbytena. Därefter kan 

ombudsersättaren kvittera ut röstkortet hos presidiet.  

Röstberättigade kan reservera sig mot nomineringsmötets/förbundsmötets 

beslut i de ärenden där mer än ett yrkande förelegat. Reservation måste 

inlämnas skriftligt före nomineringsmötets/förbundsmötets avslutande. 
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Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i 

särskilt yttrande. 

Nomineringskommittén presenterar kandidaterna. Samtliga val avgörs med 

enkel röstövervikt. Finns det fler än två kandidater till ett uppdrag och ingen 

av dessa uppnår enkel röstövervikt skall de två kandidater som fått flest antal 

röster ställas emot varandra i en andra omröstning. Vid pläderingar bör 

nominerade kandidater lämna salen. Replik eller kontrareplik medges ej vid 

plädering. Negativ plädering ska undvikas. 

Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och 

kontrareplik. För inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som 

mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under 

ett nomineringsmöte/förbundsmöte så snart detta har påbörjats. Om 

motionär, utskottets representant, representant för reservation i utskottet, 

förbundsstyrelsens representant, eller representant för reservation i 

förbundsstyrelsen, begär ordet innan ärendet påbörjats skall denne ges ordet i 

angiven ordning före övriga personer. 

 

På nomineringsmötet/förbundsmötet används s k dubbel talarlista. Talarlistan 

delas i två delar, en första del där alla som talar för första gången listas och en 

andra del för de som redan har gjort sitt första inlägg i debatten. De som står 

på den första delen får tala innan dem på den andra. Talarlistan kan brytas 

exempelvis av ordningsfråga eller replik.  

Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg och kan begäras 

muntligt. Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt 

den som blivit apostroferad i inlägget. Mötesordförande skall ge kontrareplik 

åt den som hållit inlägget om replik beviljats. Replik på replik eller 

kontrareplik medges inte. Replik kan medges även efter att streck satts. 

För att samtliga ärenden skall hinnas med är tiden för inlägg begränsad till två 

minuter i första inlägg och en minut i efterföljande inlägg under samma 

ärende. Replik och kontrareplik är begränsad till en minut. Vid pläderingar är 

inlägg begränsade till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan 

begära skärpt tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för 

beslut. Nomineringskommitténs representant kan medges utsträckt tid av 

mötespresidiet. 
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Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i förslag 

föreligger. Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så skriftligt. 

Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej 

behandlar ärendet. 

Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg 

eller replikskifte. Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga 

kan ej väckas under pågående omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att 

riva upp fattade beslut. 

När streck i debatten begärts gäller följande: 

a. Ordet i ordningsfrågan lämnas fritt. 

b. Beslut fattas. 

c. Om streck sattes läses alla inkomna yrkanden upp. 

d. Möjlighet att lämna in ytterligare yrkanden ges och dessa läses upp. 

e. Talarlistan läses upp och möjlighet ges att sätta upp nya namn. Nya namn 

läses upp. 

f. Streck är satt och debatten fortsätter. Inga nya yrkanden kan läggas eller nya 

namn antecknas på talarlistan. 

Streck i debatten kan också beslutas innan debatt i fråga på dagordningen har 

påbörjats. Det sker på samma sätt som ovan. 

För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det 

tillsättas ett beredningsutskott bestående av minst två personer. 
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Nomineringskommitténs förslag till valsedlar för landstinget, 
yttre länets sex valkretsar! 
 
Nomineringskommittén för landstingsvalet, yttre länet, lämnar här sitt förslag till listor inför 
landstingsvalet 2018, för att fastställas på nomineringsmötet den 12 december 2017. I 
nomineringskommittén har vi utgått i från de riktlinjer för nomineringsarbetet 2018 som beslutades av 
förbundsmötet den 10 oktober 2016 (riktlinjerna bifogas). Vårt uppdrag var att ta fram sex listor en för 
respektive valkrets i Stockholms län, yttre länet. 

I förslagen till kandidatlistor som nomineringskommittén tagit fram anser vi att alla dessa kriterier 
uppfyllts. Totalt finns det 158 personer föreslagna på våra listor.  Vägledande för oss när det gäller 
listornas helhet är att vi har arbetat för att både ha kommun- och könsmässigt varvade listor så långt det 
gått. 

En viktig del i arbetet har varit att planera och genomföra den rådgivande omröstningen. Som ett led i 
förberedelserna för denna hölls ett välbesökt kandidatmingel den 25 oktober på hotell Amaranten. 
Omröstningen genomfördes mellan den 17 oktober till den 6 november. Möjlighet fanns att rösta digitalt 
eller via brev. Efter avslutad omröstning räknades rösterna samman under vecka 45, omröstningsresultat 
bifogas. Det är viktigt att betona att omröstningen var just rådgivande. 

Därefter har nomineringskommittén arbetat fram sex förslag till kandidatlistor, en för varje valkrets. Vi 
har då utgått från de urvalskriterier som förbundsmötet beslutade om. Den rådgivande omröstningen är en 
del i dessa kriterier, andra är kompetens, drivkraft, mångfald både när det gäller nationalitet, kön och 
ålder samt geografisk spridning. Kandidaterna representerar både förnyelse och erfarenhet. 

 

Inger Gran 
Ordförande i nomineringskommittén 

 

 

 

Nomineringskommittén har bestått av Inger Gran, Sundbyberg ordförande (valkrets Nord), Anders 
Ekegren, Solna vice ordförande (valkrets Nord), Eva Wittbom, Täby (valkrets Nordost), Göran Hellmalm 
Ekerö (valkrets Nordväst), Leif Lanke, Tyresö (valkrets Ost), Bertil Östberg, Lidingö (valkrets Ost), 
Daniel Adborn, Nynäshamn (valkrets Sydost), Vibeke Bildt, Huddinge (valkrets Sydost), Petter Liljeblad, 
Salem (valkrets Sydväst), Karin Westerberg, Södertälje (valkrets Sydväst). Adjungerade har varit Bonnie 
Bernström, Liberala Kvinnor och Christoffer Fagerberg, Liberala Ungdomsförbundet. 
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Sydost Sydväst 

Föreningar: Huddinge, Haninge, Nynäshamn Föreningar: Nykvarn, Södertälje, Botkyrka & 

Salem 

 

1 Jessica Ericsson, Huddinge 1 Ninos Maraha, Södertälje 

2 Nicholas Nikander, Nynäshamn 2 Caroline Rhawi, Botkyrka 

3 Erika Apéll, Huddinge 3 Mia Franzén, Salem 

4 Stig Sandahl, Haninge 4 Lars Johansson, Botkyrka 

5 Bo Persson, Nynäshamn 5 Anders Rylander, Södertälje 

6 Evelina D ́ Arrò, Huddinge 6 Kristina Bjureklev Netzell, Salem 

7 Tomas Nimreus Silfverswärd, Huddinge 7 Victor Zetterman, Södertälje 

8 Kaisa Persson, Nynäshamn 8 Sevina Salci, Södertälje 

9 Pia Lublin, Haninge 9 Åsa Dahl, Salem 

10 Gabriella Zarning, Huddinge 10 Sibelle Colliander, Södertälje 

11 Panayota Pontikis, Nynäshamn 11 Anne-Marie Falk, Nykvarn 

12 Nina Larsson, Haninge 12 Benny Ferdinandsson, Botkyrka 

13 Patrik Lind, Haninge 13 Helene Wåhleman, Botkyrka 

14 Lasse Larsson, Huddinge 14 Mårten Landström, Salem 

15 Stina Hallberg, Haninge 15 Sandro Banovac, Södertälje 

16 Leif Öbrink, Nynäshamn 16 Lena Wiström, Botkyrka 

17 Aliki Bartholf, Huddinge 17 Moa Klingsell, Salem 

18 Mikael Sellberg, Haninge 18 Birgit Hellgren, Botkyrka 

19 Ingrid Villanueva, Haninge 19 Bo Eriksson, Salem 

20 Anders Jönsson, Huddinge 20 Ida Lagerqvist, Södertälje 

21 Madeleine Svensson, Huddinge 21 Andreas Froby, Botkyrka 

22 Göran Florén, Haninge 22 Ann Westerberg, Södertälje 

23 Bo Källström, Huddinge 23 Berith Eriksson, Salem 

 

 

 

Reservation gällande förslaget till lista för Sydväst 

Petter Liljeblad reserverar sig mot kommitténs beslut gällande plats två till förmån för Mia Franzén. 
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Nord Nordväst 

Föreningar:  Solna, Sundbyberg, Sollentuna Föreningar: Ekerö, Järfälla, Upplands-Bro, 

Upplands Väsby & Sigtuna 

 

1 Anna-Lena Johansson, Sollentuna 1 Helena Mischel, Järfälla 

2 Anna Attergren Granath, Solna 2 Fredrik Ohls, Ekerö 

3 Reza Zarenoe, Sundbyberg 3 Maria Mattsson, Järfälla 

4 Mattias Lönnqvist, Sundbyberg 4 Margareta Hamark, Upplands Väsby 

5 Peter Hahne, Solna 5 Lars Wedén, Sigtuna 

6 Britt-Inger Kajnäs, Sollentuna 6 Rolf Bromme, Upplands Väsby 

7 Karl Johansson, Sollentuna 7 Lars-Göran Mellberg , Sigtuna 

8 IngMarie Bohmelin, Sundbyberg 8 Gunilla Lindberg, Ekerö 

9 Mikael Vannesjö, Solna 9 Ulf Hilonen, Upplands Bro 

10 Per-Olov Lisén, Sollentuna 10 Hendrik Nyman, Sigtuna 

11 Thomas Wadensten, Sundbyberg 11 Iréne Eklöf, Upplands Bro 

12 Annica Wohlin Wottrich, Solna 12 Nawal Al-Ibrahim, Upplands Bro 

13 Ulf Hansson, Sollentuna 13 Marina Ekdal, Sigtuna 

14 Jesper Enavall, Sundbyberg 14 Karin Hellmalm, Ekerö 

15 Birgitta Svensson, Solna 15 André Javdan, Upplands Bro 

16 Amela de la Cruz, Sollentuna 16 Ingegerd Danielson, Ekerö 

17 Axel Bernhult, Sundbyberg 17 Ershad Tahefirard, Järfälla 

18 Emma Jacobsson, Solna 18 Pia Barklund, Upplands Väsby 

19 Carina Bindzau, Sollentuna 19 Daniel Andersson, Sigtuna 

20 Natalie Selin, Sundbyberg 20 Alexander Lind af Hageby, Ekerö 

21 Lars Granath, Solna 21 Raili Burussund-Ahlfors, Järfälla 

22 Bo Johansson, Sollentuna 22 Nils Erikson, Upplands Väsby 

23 Jonas Arvidsson, Sundbyberg 23 Daniel Hedlund, Sigtuna 

24 Anne Utter, Solna 24 Susanne Mischel, Järfälla 

25 Britt-Marie Lindberg, Sollentuna 25 Torsten Hemph, Upplands Väsby 

26 Marek Danielowski, Sundbyberg 26 Magnus Elfdahl, Ekerö 

27 Siri Wahlqvist, Solna 27 Anders Eklöf, Upplands Bro  

28 Vakant - föreslås på nomineringsmötet, Sollentuna 28 Anita Mickos, Järfälla 

29 Per Håkansson, Sundbyberg 

30 Peter Edholm, Solna 
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Nordost Ost 

Föreningar: Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker,  Föreningar: Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö 

Vallentuna & Norrtälje  

 

1 Annika Linde, Danderyd 1 Amelie Tarschys Ingre, Lidingö 

2 Hans Andersson, Norrtälje 2 Lena Hallerby, Lidingö 

3 Kerstin Lidman, Österåker 3 Stefan Saläng, Nacka  

4 Susan El Hark, Täby 4 Amie Kronblad, Värmdö 

5 Monica Renstig, Danderyd 5 Anne Skoogh, Nacka 

6 Mats Nordström, Täby 6 Tony Thorén, Tyresö  

7 Mathias Lindow, Österåker 7 Helena Håkansson, Nacka 

8 Gunnel Orselius-Dahl, Vallentuna 8 Göran Tegner, Lidingö  

9 Elin Ekeroth, Täby 9 Mats Granath, Nacka 

10 Birgitta Gottfries Dahlberg, Danderyd 10 Mattias Reinholdsson, Lidingö 

11 Caroline Åkerhielm, Vaxholm 11 Anders Bergman, Värmdö  

12 Gun-Britt Wattenström, Täby 12 Christina Melzén, Tyresö 

13 Maarit Nordmark, Danderyd 13 Suzanne Liljegren, Lidingö 

14 Monica Kjellman, Österåker 14 Johan Norman, Nacka 

15 Sofia Almgren, Österåker 15 Mats Lindblom, Tyresö 

16 Veronika Areskoug, Norrtälje 16 Lena Linnerborg, Nacka 

17 Ritva Elg, Österåker 17 Nancy Mattsson, Lidingö 

18 Peter Freme, Danderyd 18 Anders Gullander, Värmdö 

19 Sandra Barouta Elvin, Täby 19 Anna-Karin Boréus, Nacka  

20 Leif Odselius, Täby 20 Magnus Wallgren, Lidingö  

21 Felicia Liu, Vallentuna 21 Bjarne Hansson, Nacka 

22 Björn Winnerfeldt, Österåker 22 Annika Persson, Lidingö 

23 Johan Dagerman, Österåker 23 Birgitta Westman, Nacka 

24 Lars Tunberg, Täby 24 Torsten Engevik, Lidingö  

25 Fredrik Sneibjerg, Värmdö 

26 José Kimenga, Lidingö 

27 Peter Stare, Nacka 

28 Carl-Anders Ifvarsson, Lidingö 

29 Annelie Löfqvist, Nacka 

30 Helena Bargholtz, Lidingö 
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Beslutade av förbundsmöte yttre länet 2016-10-10 

Liberalerna behöver aktiva, engagerade, kunniga företrädare som utvecklar 

vår politik och vinner förtroende för det samhälle som vi arbetar för. 

Nomineringsarbetets syfte är att genom en demokratiskt förankrad process få 

fram den grupp av medlemmar som efter valet leder och företräder 

Liberalerna i olika politiska församlingar. 

Efter valet 2014 gjordes en utvärdering av nomineringsarbetet av en grupp 

som var tillsatt av förbundsstyrelsen och presenterades för förbundsmötet 

2015. Rapportens slutsatser har varit en av utgångspunkterna vid 

framtagandet av dessa riktlinjer.  

 

Provvalet benämns i dessa riktlinjer ”rådgivande omröstning” för att betona 

dess roll som just rådgivande och ett av flera inslag i den sammanvägning som 

ska ligga till grund för beslut om vilka kandidater som partiet ska föra fram. 

Nomineringskommitté för landstingsvalet yttre länet regleras i Liberalerna 

Stockholms läns stadgar. Representanter för LUF och Liberala kvinnor 

adjungeras. Uppdraget är att lämna förslag till kandidatlistor för valet 2018.  

 

Nomineringskommitté för landstingsvalet yttre länet utses vid 

förbundsårsmötet 2017 (se tidplan för nomineringsarbetet) på förslag av 

förbundsledningen/AU. 

 

Nomineringskommittén har en viktig uppgift att förankra sitt förslag med 

kommunföreningarna. Beslut om kandidatlista fattas av nomineringsmöte som 



 
 

 Riktlinjer nomineringsarbetet landstingsvalet, beslutade 

Sidan 2 av 4 

 

hålls vid samma tid som Liberalerna Stockholms stad beslutar om 

kandidatlistor för Stockholms stads landstingsvalkretsar. 

 

Nomineringskommittén har en strategisk roll att hålla ihop 

nomineringsprocessen. Uppgiften är att sätta ihop förslag till det bästa laget 

som kan företräda Liberalerna i Landstinget under kommande mandatperiod.  

Nomineringskommittén ska väga samman de olika urvalskriterierna och som 

en del av den processen använda resultatet av den rådgivande omröstningen. 

 

Det innebär att nomineringskommittén: 

 

 aktivt arbetar med att få in förslag på kandidater 

 söker upp personer som kommittén anser uppfyller kriterierna och 

bidrar till att Liberalerna representeras på bästa sätt 

 på alla sätt exempelvis genom intervjuer och referenstagning 

säkerställer att kandidaterna uppfyller urvalskriterierna  

 i övrigt strävar efter att bedöma kandidaternas omdöme och vandel 

 ge kandidaterna tydlig information om de förväntningar som ställs på 

dem som kandidater och som representanter för partiet 

 gör sitt arbete synligt för medlemmarna 

 inbjuder till hearing där medlemmarna kan träffa kandidaterna, ställa 

frågor och bilda sig en egen uppfattning 

 återkopplar och ge feedback till personer som kommittén har haft 

kontakt med  

 

Partiets enskilda kandidater representerar partiets förmåga att driva en liberal 

politik. Listornas totala sammansättning ska ge en helhetsbild av partiets 

politik och tyngdpunkt. Resultatet av den rådgivande omröstningen är ett av 

flera kriterier som urvalet av kandidater baseras på.  

 

Kandidaternas politiska aktiviteter under innevarande mandatperiod studeras.  

 

För att uppföras som kandidat på en lista ska man vara medlem i Liberalerna. 

 

1. Kandidaterna ska ha förmåga att med kraft, gott omdöme och 

självständighet driva och profilera partiets politik.  

2. Kandidaterna ska vara trovärdig som förtroendevalda för Liberalerna 

genom att bland annat ha kunskap, kommunikativ förmåga, 

ledaregenskaper, ideologisk medvetenhet och integritet.   
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3. Kandidaterna på listorna ska representera både förnyelse och 

erfarenhet. 

4. Nomineringskommittén ska sträva efter könsmässigt varvade listor, 

dock med respekt för den enskilde kandidatens självidentifikation. 

Eventuella avvikelser ska om möjligt ske på ett sätt som säkerställer 

jämn könsfördelning som helhet. 

5. Nomineringskommittén ska aktivt verka för listor som präglas av 

mångfald, geografisk spridning och inkluderar liberaler ur ofta 

underrepresenterade grupper. 

 

Alla som kandiderar för Liberalerna skriver under och ska följa Etiska 

riktlinjer som är antagna av Liberalernas partistyrelse. 

Medlemmar och kommunföreningar uppmanas i alla våra 

kommunikationskanaler och vid medlemsmöten att nominera kandidater.  

 

Nomineringskommittén tillfrågar samtliga nominerade kandidater om de står 

till förfogande i den rådgivande omröstningen. Samtidigt med denna förfrågan 

ska kommittén ge information om de förväntningar som partiet ställer på sina 

kandidater.  

 

Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen, ska 

bekräfta detta till nomineringskommittén senast det datum som anges i 

tidplanen samt lämna in en presentation med bild. 

 

Nomineringskommittén ska genomföra minst ett möte, riktat till medlemmar, 

där kandidater som ställer upp i den rådgivande omröstningen ges möjlighet 

att presentera sig och svara på frågor. 

 

Även personer som inte är medlemmar i Liberalerna ska kunna föreslå 

kandidater och anmäla intresse för att kandidera. Vi kallar detta för öppna 

nomineringar. Det innebär att vi också söker liberalt sinnade personer som 

inte för närvarande är medlemmar, men som är intresserade av att bidra med 

sin kompetens, bli kandidater för Liberalerna och representera partiet. 

 

Person som föreslås genom öppen nominering bestämmer själv om hen deltar 

i den rådgivande omröstningen. 

Som en del av nomineringsprocessen hålls en rådgivande omröstning, tidigare 

kallat provval, där medlemmarna i Liberalerna får rösta för de kandidater som 
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de vill prioritera. Resultatet av den rådgivande omröstningen är en del i 

avvägningen av listornas sammansättning.  

 

Vid den rådgivande omröstningen markeras valsedeln på följande sätt: De sex 

(6) kandidater som den röstande önskar uppta på de första sex (6) platserna 

markeras med en etta. De sex (6) kandidater som den röstande önskar 

uppförda närmast därefter markeras med en tvåa. 

 

Rösträtt tillkommer endast medlem i Liberalerna Stockholms län (yttre länets 

valkretsar). Medlem kan rösta i den rådgivande omröstningen först efter det 

att tre månader gått sedan inträdet i Liberalerna. 

Kandidatlistor för landstingsvalet yttre länet fastställs av nomineringsmöte 

enligt tidplanen för nomineringsarbetet. 

 

För att upptas på kandidatlistorna ska kandidaten bekräfta att hen tagit del av 

Liberalernas Etiska riktlinjer för kandidater och förtroendevalda och avser att 

följa dem.  


	Förslag dagordning nomineringsmöte 12 december 2017
	Förslag till förhandlingsordning 12 december 2017
	Förslag på landstingslistor yttre länet
	Riktlinjer nomineringsarbetet landstingsvalet, beslutade

