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Kompletterande nomineringsregler
2021
Antagna av förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms stad den 7 maj 2021 och Stockholms
län den 29 maj 2021. Komplettering till Nomineringsregler inför allmänna val som antogs på
förbundsstämmor 2019.

1. Tider för försöksnomineringar 2021
Anmälan av kandidater ska ske 31 maj - 15 augusti.
Remiss av riksdagskandidater till stadens och länets föreningar 23 augusti - 6 september, se 		
punkt 5 nedan.
Information till föreningarna om inkomna anmälningar i kommun- och regionvalen från respektive
förening, se punkt 5 nedan.
Insamling av kandidatuppgifter 16 augusti – 10 september, se punkt 4 nedan.
Nomineringskommittéerna sammanträder för fastställande av deltagare i försöksnomineringen 		
12 – 26 september.
Försöksnominering genomförs från 11 oktober 09:00 – 17 oktober kl 23.59.
Sammanräkning av försöksnomineringen klar 31 oktober.

2. Praktiska former för försöksnomineringar
Försöksnomineringen 2021 genomförs i huvudsak digitalt enligt nedanstående:
a)

Presentation av kandidaterna läggs upp på en webbsida enligt en fördefinierad mall.

b)

Kandidaterna erbjuds att skriva egen kort politisk text. Denna sida görs i en utskriftsvänlig 		
version. Se punkt 4 b) nedan. Samtliga kandidater loggar in på sidan med BankID.

c)

Brev med information och uppmaning att rösta i försöksnomineringen skickas per
post till alla röstberättigade medlemmar. För att rösta i försöksnomineringen krävs
BankID. Medlemmar som inte har BankID ska senast 1 september ha inkommit
till förbundskansliet med begäran om personlig inloggningskod. Den personliga			
inloggningskoden skickas postalt till medlemmens folkbokföringsadress.

d)

Möjlighet finns att rösta digitalt med teknisk support i anslutning till förbundskansliets 		
lokaler och i vissa partilokaler.

e)

Två separata listor kommer att hanteras på förbundskansliet. Den ena innehåller de 		
personliga inloggningskoderna kopplade till ID-nummer och en annan (där kontakten 		
med de röstberättigade kommer ske) har ID-numret kopplat till röstberättigad person. 		
På så sätt hanteras aldrig röstberättigad persons identitet och personliga inloggningskod 		
tillsammans av samma handläggare.
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f)

Särskilda åtgärder kommer tas så att originallista där all information
(ID, person samt kod) står raderas direkt efter att de två listorna har skapats.
		
g)
Inkomna röster krypteras så att resultat inte kan tas fram förrän sista dagen för röstning infallit. 		
Den som röstar får bekräftelse på att röst inkommit.
h)

All kontakt mellan förbundskansliet och röstberättigad sker via den
tjänsteman som har hand om den andra listan (ID-nummer och person). Behöver medlem en kod
tas det hand om av tjänstemannen. Denne för vidare informationen via ett ID-nummer till de andra
tjänstemännen som sköter om den första listan

i)

Vid röstningen ska anges minst fem och max tio personer enligt beslutad nomineringsordning. 		
En spärr i systemet gör så att röst med färre än fem eller fler än tio kryss inte kan skickas in. 		
Den högst rangordnade personen tilldelas sex poäng samt markeras som personen den röstande
vill se på den ledande befattningen i det val röstningen avser. För varje placering därutöverminskas
poängen med ett så att den näst högst rangordnade personen får fem poäng osv. ner till 1 poäng
per plats för rangordning av person 6-10 i förekommande fall.
För kommunalval i Stockholms län kan förenings-/kretsstyrelse besluta om möjlighet att låta röstande
kryssa minst fem och max tjugo personer.
Beslutet ska anmälas till förbundsstyrelsen senast 1 september.

k)

I systemet inbyggs ett antal andra kontroll- och bevakningsfunktioner som indikerar om märkliga 		
röstningsmönster uppstår.

m)

Valberedning föreslår och förbundsstämma året före de allmänna valen ska välja två personer
(med två ersättare) att närvara vid och bevittna rösträkningen samt upprätta röstprotokoll.

n)

Röstresultat/röstprotokoll överlämnas till respektive nomineringskommitté när kommittén fattat
beslut om preliminärt förslag till valsedel för de val och valkretsar kommittén ansvarar för.

o)

För kommuner i Stockholms län: Försöksnomineringen för kommunalval genomförs gemensamt för
respektive kommun.
Försöksnomineringen för regionfullmäktigeval genomförs gemensamt för respektive regionvalkrets
och försöksnomineringen för riksdagen genomförs gemensamt för hela riksdagsvalkretsen.
Röstberättigad kommer endast kunna rösta i sin egen valkrets,
om inte annat anges i detta regelverk.

p)

För Stockholms stad:
Försöksnomineringar genomförs gemensamt för hela Stockholms stad och omfattar 			
samtliga kandidater till kommunfullmäktige,
regionfullmäktige och riksdag som kandiderar från en av stadens valkretsar, dock 				
fastställs valsedlar kretsvis.
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3.

Hur försöksnomineringsresultat ska redovisas

Sammanräkningsresultat av försöksnomineringen består av a) respektive deltagares sammanlagda 		
poäng baserat på rangordning, b) baserat på antalet förstaplaceringar och c) antalet röster personen 		
fått. Resultaten redovisas öppet i första hand per valkrets och sammanställt per kommun.
Nomineringskommittéer och föreningar kan få sammanräkningsresultatet nedbrutet efter andra 			
önskade och möjliga kriterier.

4. Formerna för presentation av deltagare i
försöksnomineringar.

				

a)

De som önskar delta i försöksnomineringen erbjuds en mall för att formulera sitt CV där 			
följande moment ingår: - Namn, adress, personnummer – Medborgarskap - Egen utbildning - 		
Anställningar/Företag eller motsvarande - Föreningsmeriter andra organisationer - 			
Partimeriter, föreningsnivå och partiuppdrag - Kort redogörelse av vad kandidaten vill uppnå- Kort 		
argumentation varför just kandidaten bör väljas till uppdraget - Valkrets kandidaten vill 			
kandidera i - Svar på frågan varför kandidera i just den valkretsen - Intyga att han/hon inte känner till
något som kan innebära att han/hon kan ifrågasättas alternativt begäran om att personligen få träffa
nomineringskommittén för diskussion om detta.

b)

Kandidaterna erbjuds att skriva egen kort politisk text på webbpresentationen.
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5. Former för hur antalet deltagare i försöksnomineringar
ska begränsas						
Riksdagen staden
Samtliga anmälda presenteras i sammanfattning för föreningsstyrelserna som inom 2 veckor ska ange vilka
av dessa respektive föreningsstyrelse prioriterar. Förfrågan utsändes snarast efter nomineringstidens utgång.
Föreningsstyrelsen ska ange minst 1 gång och maximalt 1,5 gånger antalet riksdagsmandat staden hade
i senaste riksdagsvalet, dvs 7 - 11 st. Endast de med stöd från minst tre föreningar deltar automatiskt i
försöksnomineringen. Nomineringskommittén äger dock rätten att tillföra ytterligare namn.
Riksdagen länet
Samtliga anmälda presenteras i sammanfattning för föreningsstyrelserna/kretsstyrelserna som inom 2 veckor ska ange vilka av dessa respektive föreningsstyrelse/kretsstyrelse prioriterar.
Förfrågan utsändes snarast efter anmälningstidens utgång. Styrelsen ska ange minst 1 gång och maximalt
1,5 gånger antalet riksdagsmandat länet hade i senaste riksdagsvalet, dvs 11 - 17 st. Endast de med stöd
från minst föreningar/kretsar i tre kommuner deltar automatiskt i försöksnomineringen. I kommun med krets
är det kretsen som istället för föreningarna prioriterar.
Nomineringskommittén äger dock rätten att tillföra ytterligare namn.
Regionfullmäktige staden
Försöksnomineringar genomförs gemensamt för hela Stockholms stad och
omfattar samtliga kandidater till regionfullmäktige som kandiderar från en av stadens valkretsar, dock
fastställs valsedlar kretsvis. Nomineringskommittén ges mandat att begränsa antalet kandidater i
försöksnomineringen efter samråd med föreningarna om antalet kandidater i kretsen kraftigt överskrider
två fler än antalet mandat i kretsen efter valet 2018 multiplicerat med fem eller om fördelningen mellan
föreningarna kraftigt avviker från befolkningsfördelningen.
Regionfullmäktige länet
Försöksnomineringar genomförs kretsvis. Nomineringskommittéerna ges mandat att begränsa antalet
kandidater i försöksnomineringen i samråd med föreningarna om antalet kandidater i kretsen kraftigt
överskrider två fler än antalet mandat i kretsen efter valet 2018 multiplicerat med fem eller om fördelningen
mellan föreningarna kraftigt avviker från befolkningsfördelningen.
Kommunfullmäktige staden
Försöksnomineringar genomförs gemensamt för hela Stockholms stad och
omfattar samtliga kandidater till kommunfullmäktige som kandiderar från en av stadens valkretsar, dock
fastställs valsedlar kretsvis. Nomineringskommittéerna
ges mandat att begränsa antalet kandidater i försöksnomineringen i samråd med föreningarna om antalet
kandidater i kretsen kraftigt överskrider två fler än antalet mandat i kretsen efter valet 2018 multiplicerat med
fem eller om fördelningen mellan föreningarna kraftigt avviker från befolkningsfördelningen.
Kommunfullmäktige länet.
Nomineringskommittéerna ges mandat att begränsa antalet kandidater i försöksnomineringen i samråd med föreningen/kretsen om antalet kandidater kraftigt överskrider två fler än antalet
mandat efter kommunalvalet 2018 multiplicerat med fem.
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6. Var försöksnomineringsdeltagare får delta
Den som önskar delta i försöksnomineringen ska enligt antagna nomineringsregler fylla ett antal krav såsom
betald och registrerad medlemsavgift senast före juni månads utgång 2021, lämnat fullständig 		
kandidatförsäkran, intyga att kandidaten avser att ta ev. plats i besittning, lämnat personlig 			
levnadsbeskrivning (CV).
Kandidatförsäkran, intyg avser ta plats i besittning, CV angivande av krets där kandidaten avser att 		
kandidera och ska inlämnas senast den 8 september 2021
Efter försöksnomineringen gäller att kandidat senast sista februari 2022 ska ha deltagit i av 		
förbundsstämman beslutad minimiutbildning för kandidater*. Beslut om undantag att delta i av 			
förbundsstämman beslutad minimiutbildning för kandidater kan först efter godkännande av
förbundsstyrelsen tas upp till beslut på nomineringsstämma. Ansökan om undantag kan 				
göras av nomineringskommitté för valsedel till riksdags-, region- eller kommunalval.
För Stockholms län: Förbundsstyrelsen har vid särskilda skäl möjlighet att även efter genomförd 		
nomineringsstämma undanta kandidater från kravet på utbildning förutsatt beslut av kvalificerad 			
majoritet.
För samtliga kandidater
Kandidat ska senast två veckor före sista dag för partiet att hos
Valmyndigheten registrera valsedlar vara folkbokförd/valbar i den krets
han/hon kandiderar.
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7. Instruktion till nomineringskommittéer
Nomineringskommittéerna ska före försöksnomineringen
a)

Informera partiföreningarna inom kommitténs valkrets om inkomna
nomineringar för att ge föreningarna möjlighet att lämna synpunkter före försöksnomineringen.

b)

försäkra sig om att de som deltar i försöksnomineringen är seriösa kandidater som förutom att de fyller
formella kraven som redovisas i antagna nomineringsregler även är personer som är lämpliga för det
uppdrag de kandiderar till. Om särskilda skäl föreligger, efter samråd med berörd förening/krets, ta bort
kandidater från försöksnomineringen.

c)

granska kandidaternas presentationer och om skäl föreligger samråda med kandidaten om 		
presentationens formuleringar.

d)

om skäl finns eller i samråd med kandidaten följa upp kandidatens stöd från sin lokala 			
partiförening / krets eller andra referenser, deklarerad inkomst, betalningsanmärkningar eller annan
ifrågasatt belastning.

e)

ha löpande kontakter med berörda partiföreningar, MUF och fullmäktigegrupper i kommun, region 		
eller riksdagsgrupp.

f)

undersöka i vilken utsträckning kandidat med uppdrag deltagit i nämnd, interna möten eller 		
motsvarande.

efter att omröstningen i försöksnomineringen avslutats men före rösterna räknats
g)
fastställa, men inte offentliggöra, ett komplett preliminärt förslag från kommittén i enlighet
med Instruktion till nomineringskommittéer
h)

om kommittén så beslutar kan det preliminära förslaget innehålla enstaka placeringar med två 		
kandidater utan inbördes rangordning.

efter försöksnomineringen
i)
beakta att två parametrar som båda väger tungt när förslag till valsedel arbetas fram är kommitténs
bedömning av kandidaterna och omröstningsresultatet från försöksnomineringen
j)

beakta att försöksnomineringarna är av rådgivande karaktär

k)

samtidigt som slutligt förslag till valsedel presenteras redovisa kommitténs motiveringar till förslaget
samt försöksnomineringsresultat för berörda föreningar m fl om inte risk finns att valhemlighet 		
avslöjas.

l)

ha personlig kontakt med alla kandidater som föreslås på valsedel. Detta ska dokumenteras 		
så att det i efterhand går att följa upp när, hur och av vem sådan kontakt togs.

m)

ha kontakter med berörda partiföreningar, MUF och fullmäktigegrupper i kommun, region eller 		
riksdagsgrupp.

Nomineringskommittéerna kan
n)
efter samråd med berörd person och berörda föreningar föreslå att person placeras på valsedel till
annan politisk församling eller krets än de anmält i försöksnomineringen
Nomineringskommittéerna ska inför nomineringsstämman
o)
redovisa försöksnomineringsresultat på föreningsnivå om inte risk finns att 			
valhemlighet avslöjas
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p)

redovisa att det följts upp i vilken utsträckning kandidat med uppdrag
deltagit i nämnd eller motsvarande.

q)

redovisa att personlig kontakt förevarit med kandidaten

r)

redovisa att kontakter förevarit med berörda partiföreningar, MUF och fullmäktigegrupper i kommun,
region eller riksdagsgrupp

s)

redovisa att personen deltagit i stipulerad kandidatutbildning, eller yrka på att person som inte deltagit
i stipulerad kandidatutbildning senast sista februari 2022 stryks från valsedeln, eller ansöka hos 		
förbundsstyrelsen om att föreslå nomineringsstämman att besluta att personen kvarstår på 		
valsedeln även om personen inte deltagit i stipulerad kandidatutbildning senast sista februari
2022. Om förbundsstyrelsen godkänner ansökan kan yrkandet om undantag läggas fram av 		
kommittén.

t)

att vid förfrågan av person redovisa skäl för den personens plats på
valsedeln

8.

Omröstning vid nomineringsstämma

Omröstning vid nomineringsstämma som avser fler än en person samtidigt får ske om inga andra 		
yrkanden finns för någon av de placeringar elle personer på valsedeln som omröstningen avser.
* Förbundsstämmorna beslutade att delegera ansvaret över kandidaternas minimiutbildning
till förbundsstyrelserna

SLUT
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