Inför, under och efter valet till Uppsala kommunfullmäktige 2022 riktlinjer för provval, kandidater och nomineringskommitté
1. Nominering till provval (1/6 – 31/8–2021)
Samtliga kandidater i provvalet måste vara medlemmar i Liberalerna. Öppna nomineringar i
god tid inför provvalet kan ge nya engagerade medlemmar med nya idéer, och dessutom
kännedom om fler liberaler.
Varje kandidat ska vid anmälan till provvalet försäkra att de kommer att bidra med sin tid och
sitt engagemang under hela valrörelsen, att de kommer att berätta för nomineringskommitté
och/eller gruppledare om privata angelägenheter som kan påverka Liberalerna negativt, och
att de kommer att lämna sina förtroendeuppdrag om Liberalernas länsförbund eller
riksorganisation bedömer att de annars kan skada partiet allvarligt. Kandidaterna ska även
göras medvetna om att en plats på valsedeln innebär att de förväntas ha en liberal hållning i
alla sammanhang, även utanför de politiska arenorna.
Liberalerna ska kunna förvänta sig av kandidater att de är aktiva på medlemsmöten, arbetar i
valstuga, bladar utskick, skriver insändare, delar information och debatterar på sociala medier
eller i övrigt bidrar på det sätt som bäst behövs enligt Liberalernas valplanering. Det är varje
kandidats eget ansvar att ta del av den information som ges av gruppledare och valledning
genom medlemsmöten, brev och mail inför provval och val.
2. Genomförande av provval (1/10 – 31/10 med kandidatpresentation v. 39 2021)
Provval där varje medlem kan lägga sin röst på alltför få, eller på ett stort antal kandidater har
historiskt sett visat sig vara konserverande och missgynna tillväxt och förändring i
fullmäktigegrupper. Ett provval där alla röster från en och samma medlem väger lika tungt
riskerar också att gynna kandidater som är kända för medlemmarna, utan att det
nödvändigtvis avspeglar uppfattningen om en kandidats politiska engagemang eller förmåga.
För att låta medlemmarnas vilja få genomslag, men undvika dessa fallgropar, rekommenderar
nomineringsberedningen att provval genomförs där varje medlem endast kan avge sju röster,
och där rösterna dessutom viktas olika tungt.
Varje medlem får till sitt förfogande en etta (1) och sex tvåor (2, 2, 2, 2, 2, 2). Medlemmen
lägger sin etta (1) på den kandidat de ser som den främsta och sin kommunalrådskandidat och
sina tvåor (2, 2, 2, 2, 2, 2) på de övriga kandidater som den röstande medlemmen vill se som
medlemmar av kommunfullmäktige. Minst en etta (1) och två tvåor (2) måste avläggas för att
deltagande i provvalet ska vara giltigt.
3. Beredning av förslag till valsedel (1/11 – 30/11, medlemsmöte senast 15/12)
Medlemmarnas röster ska påverka placeringen på förslaget till valsedel. Det är dock
nomineringskommitténs ansvar att säkerställa att det slutliga förslaget baseras på kompetens,
och i viss mån även säkerställer ett på det hela taget jämlikt förslag med hänsyn till samtliga
sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Vid
lika meriter bör kandidater placeras så att listan blir varvad.
Varje kandidat förbinder sig genom sin plats på valsedeln att stötta de av medlemmarna
fastställda huvudkandidaterna och att bidra till det liberala partiarbetet med sin tid och sitt

engagemang. Kandidater ska när de skriftligt accepterar förslaget till placering på valsedeln
samtidigt intyga att de därmed accepterar det interna och externa engagemang som
placeringen medför. Nomineringskommittén bör säkerställa att detta sker.
Eventuella personvalskampanjer ska utformas och drivas för att främja partiets sammantagna
valresultat. Riktlinjer för sådana bör därför fastställas och distribueras av kommunföreningen.
4. Efter valet: Nominering till förtroendeposter
Varje kandidat ska då de efter valet accepterar nomineringskommitténs förslag till
förtroendeuppdrag försäkra att de kommer att bidra med sin tid och sitt engagemang under
mandatperioden, inte bara i sitt förtroendeuppdrag, utan även i Liberalernas interna politiska
arbete. Kandidaterna ska även vara medvetna om att de under mandatperioden måste berätta
för sin gruppledare och/eller kommunföreningens ordförande om eventuella privata
angelägenheter som kan påverka Liberalerna negativt. Varje kandidat ska förbinda sig att
lämna sina förtroendeuppdrag om länsförbundet eller riksorganisationen bedömer att de
annars kan skada partiet.
Vad gäller fördelningen av förtroendeposter efter valet ska både medlemsviljan och
personkryssen i valet få genomslag. Det är dock nomineringskommitténs ansvar att säkerställa
att det slutliga förslaget baseras på kompetens och förmåga att fullgöra sitt uppdrag.
Personkryssen i valet till kommunfullmäktige ska påverka, men behöver inte avgöra,
förtroendeuppdrag i till exempel kommunstyrelsen och presidieposter i nämnder och styrelser.
För att bli aktuell för en presidiepost måste personen dessutom ha varit aktiv i Liberalerna
före valrörelsen.

