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Förhandlingsordningen är de regler som skall gälla för debatter, val med mera för 

förbundsmötet. 

Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av 

sekreterare vilka utses vid förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets 

början. Dessa utgör mötespresidium. 

För deltagande och rösträtt på förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet 

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 förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet 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 

förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte. 

 

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

anmälas på förhand genom att ombudet i möteschatten begär att ombudsbyte skall ske. 

Ombudet uppger namn- och efternamn på den ersättare som ska gå in som nytt ombud 

och från och med vilken punkt på dagordningen. 

 

När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet läser 

upp de nyanmälda ombudsbytena. 

Röstberättigade kan reservera sig mot 

förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets beslut i de ärenden där mer än 

ett yrkande förelegat. Reservation anmäls skriftligen i möteschatten, genom att skriva 

”Reservation ärende XX”. Reservation måste inlämnas skriftligt före 

förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets avslutande i möteschatten. 



 

 

Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt yttrande. 

Det särskilda yttrandet måste lämnas in skriftligt före mötets avslutande i möteschatten. 

Valorganet presenterar förslaget/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 

mötesrummet. 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 i möteschatten, genom att skriva ditt för- och 

efternamn, eller på annat sätt som mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla 

frågor som behandlas under ett förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte 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 förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet 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 i möteschatten. 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. Till exempel valorganets föredragande eller 

programgruppsordförande kan medges utsträckt tid av mötespresidiet. 

Yrkanden skall göras skriftligt i möteschatten genom att skriva för- och efternamn, ”Jag 

yrkar att…” endast yrkanden framställda i förslag föreligger. Den som vill yrka bifall till 

annat yrkande måste göra så skriftligt i möteschatten genom att skriva för- och 



 

 

efternamn, ”Jag yrkar att…”. Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som 

är otydliga eller ej behandlar ärendet. 

 
 

Rösträtt har ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare som är inregistrerade senast när 

mötet behandlar dagordningens punkt ”Fastställande av röstlängden”.  
 

Beslut genom acklamation och voteringar görs via omröstning i mötesverktyget. 

Alternativen bifall och avstår finns. Omröstningen är öppen i en halv minut eller tills 

alla har röstat.  

 

Votering genomförs i digitalt voteringssystem. Om ombud vill avstå från att rösta i en 

votering skriver ombudet det i möteschatten så kommer det att protokollföras. Vid 

personval skall sluten omröstning tillämpas då så begäres. Vid lika röstetal gäller den 

mening mötesordföranden biträder utom vid val då lotten avgör.  

 

Röstning med stöd av fullmakt godtas ej. 

Ordningsfråga begärs genom att i möteschatten skriva ”Ordningsfråga”. 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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FS-förslag: Riktlinjer för 
nomineringsprocessen inför valet 
2022 

Tidplan för nomineringsarbetet 
Stockholmsförbundets tidplan framgår enligt nedan. Tidplan för nomineringsarbetet beslutas av 

respektive kommunföreningar (kursivt nedan). En samlad erfarenhet talar för att nomineringsarbetet 

sker under 2021 och att kandidatlistor är fastställda före årsskiftet 2021/22. Det ger kandidaterna tid 

för förberedelser och utbildning inför valrörelsen.  

 

• 10 februari: Förbundsmöte för att välja nomineringskommitté och besluta om riktlinjer och 

tidplan. 

• 10 mars: Stockholmsföreningen väljer vid sitt årsmöten nomineringskommitté och beslutar 

om riktlinjer och tidplan 

• Januari-mars: Kommunföreningar väljer vid sina årsmöten nomineringskommitté och 

beslutar om arbetsordning/riktlinjer och tidplan 

• 16 mars- 1 juni: Nomineringstid för riksdag 

• 16 mars – 17 augusti: Nomineringstid för region och kommun 

• 1-15 september: Rådgivande omröstning gällande riksdagslistan 

• 26 oktober-9 november: Rådgivande omröstningar gällande yttre länets regionlistor 

• 26 oktober-9 november: Provval gällande Stockholmföreningens region- och kommunlistor 

• September-oktober: Rådgivande omröstningar i kommunföreningar 

• 11 oktober: Nomineringsmöte som tar beslut om riksdagslista 

• 14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om yttre länets regionlistor 

• 14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om Stockholmsföreningens region- och 

kommunlistor 

• Senast den 31 december: Beslut i kommuföreningarna gällande kommunlistor 

1. Nomineringskommitté 
Nomineringskommittén har en strategisk roll att hålla ihop nomineringsprocessen. Uppgiften är att 

sätta ihop förslag till det bästa laget som kan företräda Liberalerna på olika nivåer under kommande 

mandatperiod. Nomineringskommittén ska väga samman de olika urvalskriterierna och som en del 

av den processen använda resultatet av provvalet. 



 

 

2 

 

Ordförande i nomineringskommittén är en nyckelperson som måste kunna driva på arbetet. Det 

gäller också för den personen att ha förmåga att skapa en arbetsordning och stämning som 

minimerar nomineringsprocessens utmanande sidor, eftersom framtagandet av kandidatlistor i 

förlängningen påverkar fördelningen av uppdrag för partiet efter valet. Det är viktigt att 

ordföranden i början av arbetet diskuterar igenom arbetsformerna med övriga i 

nomineringskommittén så att alla tar ansvar för processen. 

Nomineringskommittén ska under hela processen göra sitt arbete synligt och kommunicera med 

medlemmarna via mejl och i sociala medier. 

• Det är nomineringskommittén som tar fram ett förslag till kandidatlista.  

• Förbundsmötet utser nomineringskommittéer i förbunden, en nomineringskommitté för 

riksdagsval och en för regionval. Årsmöte eller medlemsmöte utser nomineringskommitté i 

föreningarna. 

• I en del, särskilt mindre, föreningar utgör föreningens valberedning också 

nomineringskommitté. Tänk då på att uppdrag med att ta fram en kandidatlista är 

annorlunda än att arbeta fram ett förslag till en styrelse för föreningen eftersom det handlar 

om att föreslå personer som kan företräda partiet externt. 

• Samtidigt som nomineringskommitté/valberedning utses beslutar årsmötet om en 

arbetsordning/riktlinjer och tidplan för arbetet. Arbetsordning/riktlinjer och tidplan ska även 

finnas om valberedningen utgör nomineringskommitté. 

• Tänk på att utse nomineringskommitté i god tid. Förbund håller den 10 februari 

förbundsmöte för att besluta om nomineringskommitté samt arbetsordning och tidplan för 

nomineringsarbetet. Föreningar utser nomineringskommitté för kommunlista vid årsmötet 

senast mars 2021. 

Nomineringskommitténs sammansättning och uppdrag 

• Nomineringskommittén ska ha jämn könsfördelning och god kännedom om medlemmarna 

och partiet.  

• En ordförande eller sammankallande ska utses.  

• De som väljs för att ingå i nomineringskommittén måste vara beredda på att lägga ner den 

tid som krävs för att utföra det omsorgsfulla arbete som krävs för att utse kandidater. 

• Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och Liberala kvinnor (LK) bör ha var sin adjungerad 

person i kommittén. Om LUF och/eller LK inte har någon lokal klubb i kommunen bör LUF 

och/eller LK-distriktet kontaktas. 

• Utse inte personer till nomineringskommittén som själva kandidaterar på framskjuten plats 

på listan. Helst ska inte heller personer med familjeband eller annan koppling till 

toppkandidat ingå i nomineringskommittén. Om det under arbetets gång uppstår en sådan 

situation kan inte den ledamot som berörs delta i beslutet om nomineringskommitténs 

förslag.  

• När det gäller Stockholmsförbundets två nomineringskommittéer ska ingen person i 

kommittéerna kandidera på framskjuten plats på listan. Det ska inte heller vara personer 

med familjeband eller annan koppling till listans övre hälft som ingå i någon av 
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nomineringskommittéerna. Om det under arbetets gång uppstår en sådan situation kan inte 

den ledamot som berörs delta i beslutet om nomineringskommitténs förslag.  

• En möjlighet är att ta in en rådgivare, adjungera eller ta in en ledamot utifrån till exempel en 

medlem från ett annat förbund/förening. En sådan persons uppdrag är att utan intressen och 

bindningar i föreningen ställa förutsättningslösa frågor under nomineringsprocessen och 

bidra med utifrånperspektiv. 

• Säkerställa att nomineringskommittén, eller delar av den, kan fullgöra uppgifter som kan 

uppstå efter att listan är beslutad, till exempel att justera listan om någon avsäger sig sent. 

Ska förändringar göras ska styrelsen besluta om dessa förändringar efter att beslutet om 

listan har fattats (se vidare punkt 5).  

2. Nomineringar 

Riksdagslistan: 16 mars – 1 juni 2021 

Yttre länets regionlistor: 16 mars-17 augusti 2021 

Stockholmföreingens region- och kommunlistor: 16 mars-17 augusti 2021 

Kommunföreningar: 16 mars-17 augusti 2021 (rekommendation) 

 

• Uppmana medlemmarna att aktivt, via alla kommunikationskanaler och på medlemsmöten, 

nominera kandidater. Påminn om att det går bra att nominera sig själv.  

• Nomineringskommittén bör söka upp och kontakta personer som kommittén anser uppfyller 

kriterierna och som kan bidra till att Liberalerna representeras på bästa sätt. 

• Arbeta gärna med så kallade öppna nomineringar. Öppna nomineringar betyder att även de 

personer som ännu inte är medlemmar ska kunna föreslå kandidater och även anmäla 

intresse för att kandidera själva. På så sätt visar vi att vi även välkomnar liberalt tänkande 

personer som ännu inte är medlemmar, men som vill gå med i partiet och bidra med sin 

kompetens. 

• Om föreningen uppmanar till ”öppna nomineringar” säkerställ då en genomtänkt process 

för hur dessa hanteras. Till exempel måste alla utomstående personer som föreslås 

kontaktas av nomineringskommittén och, oavsett om personen blir kandidat eller inte, få en 

seriös behandling. 

• Förbunden samordnar nomineringarna så att den som föreslår en person inte behöver tänka 

på vilken kommun den föreslagna personen bor i. 

• Ha en generöst tilltagen period (2-3 månader) för nominering av sig själv och andra så att 

även den som inte är en insider i partiet hinner med både praktiskt och tankemässigt.  

3. Rådgivande omröstningar/Provval 
Rikslistan: 1-15 september 2021 

Yttre länets regionlistor: 26 oktober-9 november 2021 

Stockholmföreingens region- och kommunlistor: 26 oktober-9 november 2021 

Kommunföreningar: 26 oktober-9 november 2021 (rekommendation) 



 

 

4 

 

 

• Genomför rådgivande omröstningar/provval där medlemmar får rösta på de kandidater de 

vill prioritera. Endast personer som har varit medlemmar i minst tre månader får rösta. 

Riksorganisationen tillhandahåller verktyg för att kunna genomföra digitalt rådgivande 

omröstningar/provval som uppfyller alla krav på säkerhet och bibehållen valhemlighet. 

• Säkerställ att även medlemmar som inte har tillgång till dator/läsplatta/smartphone kan 

rösta. Eftersom det sannolikt gäller endast ett fåtal medlemmar kan dessa ges möjlighet att 

rösta genom att man hjälper till med det hemma hos medlemmen eller ser till att det finns 

en lokal där digital utrustning finns till hands och dit medlemmar kan gå för att rösta. 

• Nomineringskommittén tillfrågar samtliga nominerade kandidater om de står till förfogande 

i den rådgivande omröstningen/provvalet. 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/provvalet, ska bekräfta 

detta till nomineringskommittén samt lägga in en presentation med bild i det digitala 

provvalsverktyget. 

• Varje person som deltar i den rådgivande omröstningar/provvalet skriver under ett 

förtroendemannakontrakt som innebär att ställer sig bakom partiets etiska riktlinjer, men 

som även kan innehålla lokala anpassningar om deltagande i kampanj eller dylikt. Se även 

under rubriken Urval. 

• Nomineringskommittén gör även en första kontroll genom intervjuer och referenstagande 

av de nominerade kandidaterna för att säkerställa deras lämplighet, omdöme och vandel. 

Andra bakgrundskontroller av så kallade toppkandidater kan också göras som ett 

komplement till genomförda intervjuer. Det kan till exempel vara genom att kandidater 

måste visa utdrag ur belastningsregister och/eller genom att ta kreditupplysning. 

• Först efter att dessa steg är tagna, fastställer nomineringskommittén listan över personer 

som deltar i provvalet.  

• Nomineringskommittén bör inför den rådgivande omröstningen/provvalet beredda tillfälle 

för kandidaterna att presentera sig kort och även i någon form arrangera en aktivitet där 

kandidaterna kan svara på frågor från medlemmarna. 

• Person som föreslås genom öppen nominering måste själv bekräfta om hen önskar delta i 

provvalet. 

• Håll gärna kontakt med nomineringskommittéer i intilliggande valkretsar för att få en bättre 

uppfattning om helhetsbilden av partiets tänkbara kandidatlistor. 

• Nomineringskommittén ansvarar för att redovisa resultatet av provvalet både för 

medlemmarna och de som har deltagit i provvalet.  

4. Urval 

Oktober – november 2021 

• Nomineringskommittén har ett stort ansvar för att ta fram ett förslag till valsedel som ger en 

helhetsbild av partiet och dess politik. Målet är att få fram en lista med intressanta, 

omdömesgilla och självständiga kandidater som har goda politiska kunskaper, 
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kommunikativ förmåga och ideologisk kompass. Kandidatlistan ska spegla både förnyelse 

och erfarenhet och ska var relevant för väljarna i hela valkretsen. 

• Nomineringskommittén ska på alla sätt, genom intervjuer och referenstagning, säkerställa 

att kandidaterna uppfyller högt ställda krav och tål offentlig granskning. Kommittén ska 

också i övrigt sträva efter att bedöma kandidaternas lämplighet, omdöme och vandel.  

• Nomineringskommittén ska studera och väga in kandidaternas aktivitet, till exempel 

synlighet, engagemang och deltagande i kampanjer och i sociala medier, under innevarande 

mandatperiod. 

• Provvalets resultat är endast rådgivande och ett av flera kriterier som urvalet av kandidater 

baseras på. 

• I de fall en person kandiderar på mer än en valsedel, bör kandidaten i förväg klargöra om 

hen avser att behålla båda mandaten om hen till exempel blir invald både i 

kommunfullmäktige och i riksdagen. En tydlig rekommendation bör vara att endast inneha 

uppdrag på en nivå. 

• Det finns inga platser på en valsedel som är ”garanterat icke valbara”. Under 

mandatperiodens gång kan saker inträffa som gör att personer längre ner på listan blir 

invalda. Om nomineringskommittén anser att en person inte är lämplig att företräda 

Liberalerna är det därför inte ett alternativ att sätta personen långt ner på listan, utan då ska 

personen inte alls föreslås. 

• Alla kandidater ska ha undertecknat ett förtroendemannakontrakt som bland annat innebär 

att kandidaten bekräftar att hen har tagit del av Liberalernas etiska riktlinjer och avser att 

följa dem. Ett förtroendemannakontrakt, som alla nivåer i Liberalernas förväntas att 

använda, tas fram av riksorganisationen. Förtroendemannakontraktet undertecknas i 

samband med att personen ställer upp i provval. När det gäller kandidater som av någon 

anledning inte deltar i provval, ska nomineringskommittén säkerställa att de undertecknar 

kontraktet på annat sätt. 

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

• Nomineringskommittén ska återkoppla och ge feedback till personer som kommittén har 

haft kontakt med oavsett om de förslås till valsedeln eller inte. 

Urvalskriterier 
• Kandidaterna ska ha förmåga att med kraft, gott omdöme och självständighet driva och 

profilera partiets politik. Kandidaterna ska vara trovärdiga som förtroendevalda för 

Liberalerna genom att bland annat ha kunskap, kommunikativ förmåga, ledaregenskaper, 

ideologisk medvetenhet och integritet.   

• Kandidaterna på listorna ska representera både förnyelse och erfarenhet. 

• Nomineringskommittén ska sträva efter en kandidatlista som är varvad efter kön.  

Eventuella avvikelser från denna huvudprincip ska om möjligt ske så att jämn 

könsfördelning som helhet uppnås. Hänsyn ska tas till hur den enskilde kandidaten 

identifierar sig. 

• Nomineringskommittén ska aktivt verka för listor som präglas av mångfald, geografisk 

spridning och inkluderar liberaler ur ofta underrepresenterade grupper. 
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5. Beslut om kandidatlista 
11 oktober: Nomineringsmöte som tar beslut om riksdagslista 

4 december: Nomineringsmöte som tar beslut om yttre länets regionlistor 

14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om Stockholmsföreningens region- och 

kommunlistor 

Senast den 31 december: Beslut i kommuföreningarna gällande kommunlistor 

 

• Kandidatlistor för riksdag och region fastställs av nomineringsmöte enligt tidplanen för 

nomineringsarbetet. Hur omröstning går till regleras i Liberalernas stadgar. 

• Kandidatlistor för kommuner fastställs av kommunförenings medlemsmöte enligt tidplanen 

för nomineringsarbetet. Hur omröstning går till regleras i Liberalernas stadgar. 

• Samtliga listor ska vara beslutade senast 31 december 2021.  

• Nomineringskommitténs förslag ska skickas ut till respektive mötesdeltagare på förhand 

enligt de tider som anges i stadgarna. 

• Nomineringsmötet beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att besluta om redigeringar eller 

justeringar av listan om till exempel någon avsäger sig sent eller andra förändringar behöver 

göras efter att beslutet om listan har fattats.  



 
 

 

 

 

FS-förslag: Nomineringskommitté riksdagslistan  
 

ORDFÖRANDE   

Daniel Forslund, Nacka 

 

VICE ORDFÖRANDE   

Ordföranden i Stockholmsföreningens nomineringskommitté (utses 10/3) 

 

LEDAMÖTER 

Bonnie Bernström, Stockholm 

Berit Eriksson, Salem 

Mats Lindblom, Tyresö 

Nicholas Nicander, Huddinge 

Moa Rasmusson, Sollentuna 

Jesper Svensson, Stockholm 

Lars Tunberg, Täby 

Ann-Katrin Åslund, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FÖRBUNDSMÖTE YTTRE LÄNET 10 FEBRUARI 2021 

Förslag dagordning 
1. Mötets öppnande  

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av  
a) ordförande 
b) vice ordförande 
c) sekreterare 
d) justerare 

4. FS-förslag: Förhandlingsordning för mötet  

5. Frågan om mötet behörigen utlysts  

6. Fastställande av röstlängd  

7. FS-förslag: Nomineringskommitté för yttre länets regionlistor  

8. Övriga frågor 

9. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 



FS-förslag: Nomineringskommitté yttre länets 
regionlistor  

NORD 

Inger Gran, Sundbyberg 

Anders Ekegren, Solna 

NORDOST 

Saga Bowallius, Täby 

Åsa Wennerfors, Norrtälje 

NORDVÄST 

Göran Hellmalm, Ekerö, ordförande 

Anna-Clara Nord Ekerling, Sigtuna 

OST 

Bertil Östberg, Lidingö 

Anne Skoogh, Nacka 

SYDOST 

Tobias Hammarberg, Haninge 

Bosse Källström, Huddinge 

SYDVÄST 

Karin Eklind, Södertälje (Obs! Uppdaterat namn)
Helene Wåhleman, Botkyrka 
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