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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- 17 augusti: 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 kommunföreningarna 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. 

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 
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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 

nomineringskommittéerna. Om det under arbetets gång uppstår en sådan situation kan inte 

den ledamot som berörs delta i beslutet om nomineringskommitténs förslag.  
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• 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 – 17 augusti 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) 
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• 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, 

kommunikativ förmåga och ideologisk kompass. Kandidatlistan ska spegla både förnyelse 

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


