Nomineringsregler
Stockholms län

MODERATERNA
I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna
val
Moderaterna i Stockholms län
Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj 2015.

1. Fastställande av nomineringsregler
1.1

Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer nomineringsregler för
nästkommande ordinarie allmänna val.
Grundvillkor för nomineringar är:
1.
Alla medlemmar ska äga rätt att delta i
nomineringsprocessen.
2.
Valsedeln ska fastställas av en nomineringsstämma.

1.2

Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är:
År -4:
Allmänna val.
År -3:
Förbundsstämma fastställer nomineringsregler.
År -2:
Kandidatutveckling och rekrytering.
År-1:

Förbundsstämma/föreningsårsmöte väljer nomineringskommitté/er samt ger dessa närmare direktiv.
Medlemmarnas synpunkter inhämtas under hösten.
Nomineringsstämma för beslut om valsedel till riksdag och
landsting genomförs senast före november månads
utgång.

År -0:

Nomineringsstämma för beslut om valsedel till
kommunfullmäktige inom området Stockholms läns
förbund genomförs före februari månads utgång.
Allmänna val äger rum.

2. Rekrytering
2.1 Förbundsstyrelsen och föreningsstyrelserna ska själva eller genom att utse
rekryteringskommitté påbörja rekryteringsprocessen snarast, senast hösten tre
år före de allmänna valen.
2.2 Rekryteringsarbetets bedrivande
I rekryteringsarbetet ska:

•
•
•
•

från samtliga parti- och ungdomsföreningar inhämtas förslag på personer
till valsedlar i de allmänna valen,
övriga nätverk och organ inom partiet ska beredas möjligheter att
inkomma med förslag,
enskilda medlemmar och allmänheten beredas möjligheter att inkomma
med personförslag,
de förtroendevaldas arbete aktivt följas.

3. Val av nomineringskommittéer och fastställande av
kompletterande regler
3.1 Val av nomineringskommittéer
Förbundsstämman året före allmänna val väljer nomineringskommittéer till
riksdagsval och landstingsval. I Stockholms län väljs nomineringskommittéer för
kommunalval på krets-/ föreningsårsmöten.
3.2 Kompletterande direktiv
Förbundsstämma året före allmänna val fastställer tider för försöksnomineringar,
praktiska former för försöksnomineringar, hur försöksnomineringsresultat ska
redovisas, riktlinjer och formerna för presentation av deltagare i
försöksnomineringar, formerna för hur antalet deltagare i försöksnomineringar
ska begränsas, var försöksnomineringsdeltagarna får delta samt övriga regelverk
för att säkerställa en rättvis bedömning av medlemsopinionen.

4. Kandidater
4.1 Kandidat ska vara medlem och ska lämna en personlig
levnadsbeskrivning (CV)
Kandidat är skyldig att ställa sig till förfogande för en personlig intervju med
nomineringskommittén.
Kandidat ska på förfrågan av nomineringskommittén ta ställning till om avsikten
är att – om så blir möjligt - ta en riksdags- eller fullmäktigeplats i anspråk. Endast
kandidater som avser att ta en plats i anspråk får delta i försöksnomineringen.
Kandidat ska ha inlämnat en fullständig kandidatförsäkran för att få stå på
valsedeln samt för att få delta i försöksnomineringen. Kandidat ska delta i
utbildning och annan kompetensutveckling och ska också delta i kampanj- och
opinionsbildningsarbete.
4.1.1 Riksdagsval och landstingsval
Kandidat ska ha betalat medlemsavgiften senast före juni månads utgång året

före valåret. Kandidat som inte uppfyller detta krav får inte delta i
försöksnominering eller stå på valsedel.
4.1.2 Kommunalval
Kandidat ska för att få delta i försöksnominering ha betalat medlemsavgiften
senast före juni månads utgång året före valåret. Kandidat ska för att stå på
valsedel ha betalat medlemsavgift senast 9 veckor innan ordinarie
nomineringsstämma. Kandidat som inte har betalat medlemsavgiften senast före
juni månads utgång året före valår får inte delta i försöksnominering och får
endast placeras på valsedel efter samtliga kandidater som har betalat
medlemsavgiften senast före juni månads utgång året före valår.

5. Nomineringskommittéer
Ersättare som väljs är personliga ersättare för enligt beslut vald ledamot.
Ersättare tjänstgör i de fall ledamot är frånvarande. Ledamot har alltid företräde
att före ersättare tjänstgöra vid sammanträde. I fall det blir känt på förhand att en
ledamot kommer frånvara vid flertalet möten bör ledamot i samråd med ersättare
låta ersättare huvudsakligen tjänstgöra. I det fall ersättare under arbetets gång
deltagit mer än ledamoten bör dessa i samråd låta ersättaren tjänstgöra i
nomineringskommitténs avslutande arbete.
5.1.1 Riksdagsval
Ordföranden och vice ordföranden får inte kandidera i något av valen till riksdag,
landsting eller kommun. Ledamöterna i nomineringskommittén får inte kandidera
till riksdagen.
Nomineringskommittén ska för riksdagsvalet bestå av ordförande, vice
ordförande och tio ledamöter bland vilka varje landstingskommunal valkrets ska
vara representerad. Därtill kommer en representant för Moderata
Ungdomsförbundets distrikt i Stockholms län. För valda ledamöter ska väljas
ersättare.
5.1.2 Landstingsval
Ordföranden och vice ordföranden får inte kandidera i något av valen till riksdag,
landsting eller i någon av de i landstingsvalkretsen ingående kommunerna.
Ledamöterna i nomineringskommittén får inte kandidera till
landstingsfullmäktige.
En nomineringskommitté per landstingsvalkrets ska väljas för landstingsvalet.
Var och en av kommittéerna ska bestå av ordförande, vice ordförande och två
representanter för var och en av de i landstingsvalkretsen ingående

kommunerna. Därtill kommer en representant nominerad av Moderata
ungdomsförbundets distrikt i Stockholms län. För valda ledamöter ska väljas
ersättare.
5.1.3 Kommunalval
Ordföranden och vice ordföranden får inte kandidera i något av valen till riksdag,
landsting eller kommun. Ledamöterna i nomineringskommittén bör inte
kandidera till kommunfullmäktige för den kommun för vilken de ska föreslå
valsedel.
Nomineringskommittén för kommunalvalet ska bestå av ordförande, vice
ordförande och en till tio ledamöter bland vilka, i förekommande fall, varje
kommunal valkrets ska vara representerad. Därtill kommer en representant
utsedd av Moderata ungdomsförbundet i kommunen. För valda ledamöter ska
väljas minst en ersättare.
5.2 Nomineringskommittéernas åligganden
Nomineringskommittén ska samråda med föreningarna såväl före som efter
försöksnomineringen och försäkra sig om att alla kandidater på av kommittén
föreslagen valsedel uppfyller alla de krav som uppställts. Vidare ska
nomineringskommittéerna försäkra sig om alla kandidaternas lämplighet för
uppdraget samt att föreslagen valsedel i dess helhet är balanserad med hänsyn
till, kompetens, erfarenhet, kön, ålder, etnicitet, geografisk tillhörighet,
kontinuitet, förnyelse och andra relevanta kriterier.
Nomineringskommittén ska lämna ett komplett förslag till valsedel där alla
kandidater är rangordnade.

6. Försöksnominering
6.1 Tider
Rådgivande försöksnominering inför valen till riksdagen, landstinget och
kommunerna ska genomföras under hösten året före allmänna val.
6.2 Röstlängd
Vid juni månads utgång det år då försöksnominering ska genomföras upprättas
en röstlängd som upptar medlemmar som betalat fastställd medlemsavgift för
året och i samband därmed införts i medlemsregistret. Endast den medlem som
har upptagits i röstlängden har rätt att delta i försöksnomineringar.
6.3 Folkbokföringsadress för deltagande
För att medverka i nomineringsprocess och delta i beslut rörande

kandidatnominering inför allmänna val ska medlem vara folkbokförd i det
område som omfattas av nomineringen.
6.4 Medlemmarnas försöksnominering
Samtliga medlemmar som upptagits i röstlängd i enlighet med vad som framgår
av punkt 6.2 ska få underlag för deltagande i försöksnomineringen. Detta ska
ske per post eller elektroniskt på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
6.5 Övriga bestämmelser om försöksnomineringens genomförande
Beslut om möjlighet att rangordna kandidater samt högsta och lägsta antal
kandidater som ska markeras vid röstning fastställs i kompletterande direktiv på
ordinarie förbundsstämma året före allmänna val.

7. Nomineringsstämma
7.1 Tider
Nomineringsstämman är förbundets högsta beslutande organ för fastställande
av valsedlar inför valet till riksdagen och landstingsfullmäktige. Om
nomineringskommitté för landstingsval är enig i sitt förslag och ingen förening i
valkretsen efter remiss av förslaget inom 10 dagar begär att nomineringsstämma
ska behandla förslaget behöver inte nomineringskommitténs förslag underställas
nomineringsstämma för fastställande.
Nomineringsstämma genomförs senast före november månads utgång året före
det år då allmänna val äger rum. Kandidat bör vid nomineringsstämma stå till
förfogande för frågor.
Nomineringsstämma är kretsens/föreningens högsta beslutande organ för
fastställande av valsedel inför valet till kommunfullmäktige. Nomineringsstämmor
genomförs senast före februari månads utgång det år då allmänna val äger rum.
Kandidat bör vid nomineringsstämma stå till förfogande för frågor. Årsmöte och
nomineringsstämma kan genomföras vid samma tillfälle.
7.2 Ombud/röstberättigade
Nomineringsstämman består av förbundsstyrelsen och föreningarnas, i enlighet
med förbundets stadgar, valda ombud till förbundsstämma.
Kretsårsmöte/föreningsårsmöte/nomineringsstämma består av
medlemmar/ombud i enlighet med tillämpliga stadgeregler avseende ordinarie
årsmöte.
7.3 Kallelse

Nomineringsstämma sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelse till
nomineringsstämma utsänds till ombuden senast två månader före stämman.
Kretsårsmöte/föreningsårsmöte/nomineringsstämma sammanträder på kallelse
av styrelsen. Kallelse till nomineringsstämma utsänds till
medlemmarna/ombuden senast två veckor före stämman.
7.4 Stämmohandlingar
Följande underlag utsänds till ombuden/medlemmarna senast 10 dagar före
stämman:
• Föredragningslista
• Nomineringskommitténs förslag till valsedel
7.5 Föredragningslista
Vid nomineringsstämma ska minst förekomma:
a)
Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
b)
Val av sekreterare
c)
Val av två justerare samt erforderligt antal rösträknare
d)
Fastställande av röstlängd
e)
Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
f)
Genomgång och fastställande av procedurregler
g)
Fastställande av valsedel
h)
Ställningstagande till eventuella ytterligare valsedlar
i)
Övriga ärenden
7.6 Röstning
Omröstning sker öppet utom i valfrågor då den ska vara sluten.
Ombud/medlemmar ska personligen utöva sin rösträtt vid stämman. Vid sluten
omröstning ska valsedel för att vara giltig, uppta så många namn som valet
avser. Omröstning vid nomineringsstämma kan beroende på stämmans beslut
avse enskild person eller grupp av personer. Vid personval som avser en (1) plats
ska den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga röster. I
annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som
erhållit de högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgörs utgången genom lottning.
7.7 Ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
Efter att en valsedel antagits av nomineringsstämman ska ytterligare en valsedel
upprättas om minst en tredjedel av antalet röstberättigade vid stämman är
överens om detta. I så fall ajourneras mötet till senare tidpunkt på dagen för att
bereda förslagsställarna möjlighet att utarbeta ett fullständigt förslag till valsedel.
Detta förslag till valsedel föreläggs stämman och avgörs genom ett enda beslut.

Sker omröstning och vinner då förslaget anslutning från minst en tredjedel av
dem som deltar i omröstningen är förslaget till ytterligare en valsedel antaget.

8. Extra nomineringsstämma
8.1 För landstingsvalkrets och kommunalval kan förbundsstyrelsen besluta att
extra nomineringsstämma inkallas om synnerliga skäl härför finns.
8.1.1 Särskilt om kommunkretsar
I kommuner med kretsorganisation är det kommunkretsen som kan hemställa
om extra nomineringsstämma.
8.1.2 Riksdagsval
Förbundsstyrelse eller minst en tredjedel av kretsarna/partiföreningarna inom
riksdagsvalkretsen kan inom tre veckor från nomineringsstämmas avslutande
hemställa hos partistyrelsen att en extra nomineringsstämma inkallas om
synnerliga skäl härför finns.
8.1.3 Landstingsval
Minst en tredjedel av kretsarna/partiföreningarna inom landstingsvalkretsen kan
inom tre veckor från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos
förbundsstyrelsen att en extra nomineringsstämma inkallas om synnerliga skäl
härför finns.
Förbundsstyrelse eller minst en tredjedel av kretsarna/partiföreningarna inom
landstingsområdet kan inom tre veckor från nomineringsstämmas avslutande
hemställa hos partistyrelsen att en extra nomineringsstämma inkallas om
synnerliga skäl härför finnes, om stämman behandlat nominering för hela
landstingsområdet.
8.1.4 Kommunfullmäktigeval
Föreningsstyrelse eller minst en tredjedel av medlemmarna kan inom tre veckor
från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos förbundsstyrelsen att en
extra nomineringsstämma inkallas om synnerliga skäl härför finns.
Kretsstyrelse eller minst en tredjedel av ledamöterna i kretsstyrelsen kan inom
tre veckor från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos
förbundsstyrelsen att en extra nomineringsstämma inkallas om synnerliga skäl
härför finns.
8.2 Ytterligare instruktioner
Kallelse till extra nomineringsstämma utsänds av

förbundsstyrelsen/kretsstyrelsen/föreningsstyrelsen i den lokala
partiorganisationen så snart beslut har fattats om en extra nomineringsstämma.
Kallelse av kretsstyrelse till partiföreningar ska sändas ut minst två veckor innan
nomineringsstämman.
Extra nomineringsstämma får endast behandla de frågor den har inkallats för.
Ytterligare en extra nomineringsstämma kan inte inkallas.
Beroende på orsaken till att extra nomineringsstämma inkallas fastställer
förbundsstyrelsen/kretsstyrelsen/föreningsstyrelsen i den lokala
partiorganisationen de närmare formerna för denna. Gällande nomineringsregler
ska följas i tillämpliga delar.

9. Förändringar mellan nomineringsstämma och
valsedelstryckning
Om en kandidat avsäger sig sin kandidatur, eller kandidat ej har slutfört
kandidatutbildning och inget stämmobeslut om undantag för kandidaten om
sådant krav beslutats, eller valbarheten upphör mellan nomineringsstämmas
beslut och sista möjliga tidpunkten för valsedelstryckning ansvarar styrelsen för
att den aktuella kandidaten tas bort från valsedeln/valsedlarna och följande
kandidater flyttas upp ett steg.
Endast skriftliga avsägelser accepteras som underlag för beslut om avlägsnande
av kandidat från valsedel om det inte är fråga om fall där valbarheten har upphört
eller att kandidatutbildning ej har slutförts och nomineringsstämma ej beslutat
om undantag för kandidaten om sådant krav.

10. Extra val
Vid extra val används samma valsedel eller valsedlar som vid senaste ordinarie
riksdagsval med nödvändiga justeringar.
Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas en
successionsordning som innebär att följande kandidater flyttas upp ett steg.
Valsedeln fastställs i förekommande fall av förbundsstyrelsen.

