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Riktlinjer för Skåneförbundets 
Nomineringsprocessen inför valet 2022 
Beslutade på Skåneförbundets årsmöte 2021-03-22 

 

 

Tidplan för nomineringsarbetet 

Liberalerna i Skåne har följande tidplan för år 2021: 

 

● 22 mars: Förbundsmöte väljer nomineringskommitté och fastställer arbetsordning/riktlinjer. 

● 19 april – 21 juni: Nomineringstid för riksdag och region. 

● 15 – 30 september: Provval. 

● oktober: Nomineringsmöte för riksdags- och regionlistor. 

 

Föreningar äger sin egen nomineringsprocess och förbundet lämnar i dessa riktlinjer förslag för 

tidplan även för en rådgivande provvalsprocess för kommunlistor. Den tidplanen har för avsikt att 

passa de föreningar som önskar använda årsmötet 2022 som nomineringsmöte. Föreningar som 

önskar separat nomineringsmöte för kommunlistorna anpassar sin tidplan efter det. Förbundet är 

dock tacksamma om det görs i samråd med kansliet för att minimera administration kring tekniken. 

Föreningar som inte önskar delta i rådgivande medlemsomröstning planerar sin process efter det. 

Skåneförbundets starka rekommendation är att använda det av Skåneförbundet antagna 

Kandidatkontraktet även på lokal nivå.  
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1. Nomineringskommitté/valberedning 
Nomineringskommittén har en strategisk roll att hålla ihop processen. Uppgiften är att sätta ihop 

förslag till det bästa laget att företräda Liberalerna på olika nivåer under kommande mandatperiod. 

● Årsmötet utser nomineringskommittén. 

● Nomineringskommittén tar fram ett förslag till kandidatlista.  

● Nomineringsmötet beslutar om kandidatlistan. 

2. Nomineringar 

Riksdag: 19 april – 21 juni 

Region:  19 april – 21 juni 

Kommun: 16 augusti – 15 oktober (Förslag) 

 

● Medlemmarna uppmanas att nominera kandidater, inklusive sig själv. 

● Nomineringskommittén kontaktar personer som kommittén anser uppfyller kriterierna och 

som kan bidra till att Liberalerna representeras på bästa sätt. 

● Samtliga kandidater ska försäkra att de står till förfogande samt är införstådda med och 

accepterar Liberalernas förväntningar.  

● Nomineringskommittén gör även en första kontroll av de nominerade kandidaterna för att 

säkerställa deras lämplighet, omdöme och vandel.  

● Därefter fastställer nomineringskommittén listan över personer som deltar i provvalet.  
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3. Provval/rådgivande omröstning 

Riksdag:  15 – 30 september, 1 per valkrets 

Region:  15 – 30 september, 1 för Skåne 

Kommun:  1 – 15 december (Förslag) 

 

● Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen, måste godkänna 

Kandidatkontraktet samt lägga in en presentation med bild i det digitala verktyget. 

● Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen, måste skicka in utdrag 

från belastningsregistret enligt anvisningar 

● Nomineringskommittén ansvarar för att redovisa resultatet av provvalet både för 

medlemmarna och de som har deltagit i provvalet.  

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

● Medlemmar som inte har tillgång till dator/läsplatta/smartphone skall anmäla detta till 

kansliet så säkerställer personal att medlemmen kan lämna sin röst på ett lämpligt sätt. 

4. Urval 

● Nomineringskommittén ska ta fram ett förslag till valsedel som ger en helhetsbild av partiet 

och dess politik.  

● Nomineringskommittén ska säkerställa att kandidaterna uppfyller högt ställda krav och tål 

offentlig granskning.  

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

synlighet och deltagande i kampanjer och i sociala medier, under innevarande mandatperiod. 

● Nomineringskommittén ska beakta det rådgivande provvalets resultat som ett av flera 

kriterier. 

● 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 blir invald på flera nivåer.  

● Alla kandidater ska ha undertecknat det av Skåneförbundet antagna Kandidatkontraktet som 

bland annat innebär att kandidaten bekräftar att hen har tagit del av Liberalernas etiska 

riktlinjer och avser att följa dem.  

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

 

5. Beslut om kandidatlista 

Nomineringsmöte i oktober 2021 för riks- och regionlistor, 1 lista per valkrets 

● Nomineringskommitténs förslag ska skickas ut till respektive mötesdeltagare på förhand 

enligt de tider som anges i stadgarna. 

● Nomineringsmötena kan komma att använda det digitala voteringssystemet vilket 

föreningarna bör beakta när de väljer ombud. 
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