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Förslag till förhandlingsordning 
Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, 
val m.m. på representantskapet. 

F Ö R HA N D L I N G A R N A  

Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda 
av sekreterare vilka utses vid representantskapets början. Dessa utgör 
mötespresidium. 

D E L T A G A N D E - ,  Y T T R A N D E- ,  YR KA N D ER Ä T T  O C H R Ö S T R Ä T T  

För deltagande och rösträtt på representantskapet gäller stadgarna § 5.  
” Varje lokalförening äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal den 31 december 
vid föregående år anslutna medlemmar, för vilka stadgeenliga avgifter erlagts. Medlem har 
rätt att tjänstgöra som ombud, för lokalförening eller samverkande organisation, först efter det 
att tre månader gått sedan inträdet i Liberalerna. Medlemmar i Stockholmsföreningens styrelse 
som tillika är ombud äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet, ej heller i val av revisorer.  

Medlem i Stockholmsföreningen, liksom revisorerna, medlemmar av partistyrelsen, 
länsförbundets styrelse samt medlemmar av styrelserna för de samverkande organisationerna i 
Stockholm äger rätt att delta i representantskapets överläggningar och där framställa förslag.” 

R E S ER V A T I O N  OC H S Ä R S K I L T  YT T RA N D E  

Röstberättigade kan reservera sig mot representantskapets beslut i de ärenden 
där mer än ett yrkande förelegat. Reservation måste inlämnas skriftligt före 
representantskapets avslutande. Närvarande medlem har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet i särskilt yttrande. 

V A L  

Samtliga val avgörs med enkel röstövervikt. Finns det fler än två kandidater 
till ett uppdrag och igen av dessa uppnår enkel röstövervikt skall de två 
kandidater som fått flest antal röster ställas emot varandra i en andra 
omröstning. 
• Vid pläderingar bör nominerade kandidater lämna salen.

• Vid pläderingar medges ej replik eller kontrareplik. Negativ plädering ska
undvikas.

D E B A T T E R  

Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och 
kontrareplik. För inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som 
mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under 
ett representantskap så snart detta har påbörjats. Om motionär, utskottets 
representant, representant för reservation i utskottet, styrelsens representant, 



eller representant för reservation i styrelsen, begär ordet innan ärendet 
påbörjats skall denne ges ordet i angiven ordning före övriga personer.  

Under behandlingen av politiska program delas debatten upp, så att debatt 
genomförs och beslut fattas avsnittsvis. Debatten under varje avsnitt 
tidsbegränsas så att alla delar hinns med under den avsatta tiden för hela 
programmets behandling. 

På representantskapet används s k dubbel talarlista. Talarlistan delas i två 
delar, en första del där alla som pratar för första gången listas och en andra del 
för de som redan har gjort sitt första inlägg i debatten. De som står på den 
första delen får prata före dem på den andre. Talarlistan kan brytas 
exempelvis av ordningsfråga eller replik.  

R E P L I K  

Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg och kan begäras 
muntligt. Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt 
den som blivit apostroferad i inlägget. Mötesordförande skall ge kontrareplik 
åt den som hållit inlägget om replik beviljats. Replik på replik eller 
kontrareplik medges inte. Replik kan medges även efter att streck satts. 

T I D S B EG RÄ N S N I N G  

Tiden för inlägg är begränsad till två minuter i första inlägg och en minut i 
efterföljande inlägg under samma ärende. Replik och kontrareplik är 
begränsad till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan begära 
skärpt tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för beslut. 
Styrelsens representant kan medges utsträckt tid av mötespresidiet. 

Y R KA N D E N  

Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i yttranden eller 
förslag föreligger. Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så 
skriftligt. 

Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej 
behandlar ärendet. 

O R D N I N G S FRÅ G A  

Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg 
eller replikskifte. Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga 
kan ej väckas under pågående omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att 
riva upp fattade beslut. 



S T R E CK  I  D EBA T T EN  

När streck i debatten begärts gäller följande: 
a. Ordet i ordningsfrågan lämnas fritt.
b. Beslut fattas.
c. Om streck sattes läses alla inkomna yrkanden upp.
d. Möjlighet att lämna in ytterligare yrkanden ges och dessa läses upp.
e. Talarlistan läses upp och möjlighet ges att sätta upp nya namn. Nya namn
läses upp.
f. Streck är satt och debatten fortsätter. Inga nya yrkanden kan läggas eller nya
namn antecknas på talarlistan.

O M E D E L BA R T  S T R EC K 

Streck i debatten kan också beslutas innan debatt i fråga på dagordningen har 
påbörjats. Det sker på samma sätt som ovan. 

B E R E DN I N G S U T S KO T T  

För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det 
tillsättas ett beredningsutskott bestående av minst två personer. 



Stockholm 2018-11-19 
Liberalerna Stockholms stad 

Till representantskapsombud och ersättare 

Kommunfullmäktigegruppens valberedning har uppdraget att utarbeta förslag till Liberala 
uppdrag i nämnder och styrelser i Stockholms stad. Arbetet har baserats på de riktlinjer som 
antagits vid representantskap under hösten och på de nomineringar som inkommit från 
lokalföreningarna. Utskick har gjorts till lokalföreningarna med uppmaningar att nominera 
lämpliga personer, i utskicken har även angivits de tidsramar som gällt för 
nomineringsarbetet. Det har inkommit många fler nomineringar än vad Liberalerna har platser 
till förfogande. När det gäller ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnderna har 
valberedningen varit tydlig med att det även denna mandatperiod är lokalföreningarnas 
nomineringar som ska gälla. Alla lokalföreningar utom en har inkommit med tydliga förslag. 
En lokalförening har trots sluten omröstning på lokalföreningsmöte inte enats om att föreslå 
ledamot (röstetalet utföll lika för båda kandidaterna). Valberedningen kommer därför att 
överlämna det valet till representantskapet för avgörande.  
Ledamöter i valberedningen är: 
Ann-Katrin Åslund, sammankallande, Abit Dundar, Hanna Gerdes, Patrik Silverudd 

Valberedningens förslag till nämnder och styrelsen 2018 inför 
representantskapsmöte 3 december 2018 

Facknämnder 

Arbetsmarknadsnämnden 
Jessica Sjönell, ledamot  ny  på den posten Skarpnäck 
Johan Hjelm, ersättare ny  på den posten Södermalm 

Avfallssnämnden 
Inga Osbjer, ledamot Hässelby-Vällingby 
Robin Nilsen, ersättare, ny på den posten LUF/Hägersten 

Exploateringsnämnden 
Isabel Smedberg Palmqvist, ledamot ny på den posten
Joakim Rönnbäck, ny på den posten

Bromma 
   LUF/Östermalm 

Norrmalm 
Fastighetsnämnden 
Emilie Fors, ledamot, ny på den posten 
Sarah Narrowe Danielsson, ny på den posten Skarpnäck/LUF 



Idrottsnämnden 
Daniele Fava, ledamot Östermalm 
Camilla Bergman, ersättare ny  på den posten Farsta 

Kulturnämnden 
Hanna Gerdes, ledamot Skarpnäck 
Romina Pourmokhtari, ersättare,  ny  på den posten LUF/Kungsholmen 

Kyrkogårdsnämnden 
Jill Eriksson, ledamot, ny på den posten
Gunnar Würtz, ersättare, ny på den posten

Enskede-Årsta   
Hässelby-Vällingby 

Miljö-och Hälsoskyddsnämnden 
Christoffer Jönsson, ledamot, ny på den posten Hässelby-Vällingby 

Servicenämnden 
Jan Bressler, ledamot Norrmalm 

Socialnämnden 
Jan Jönsson, ordförande, ny  på den posten Skärholmen 
Anne-Lie Elvén, ersättare, ny  på den posten Södermalm 

Stadsbyggnadsnämnden 
Björn Ljung, ledamot Kungsholmen 
Daniel Selenius, ersättare ny  på den posten

Trafiknämnden 
Peter Backlund, ledamot ny på den posten
Maria Johansson, ersättare, ny  på den posten

Utbildningsnämnden 
Lotta Edholm, ordförande
Mats Hasselgren, ersättare, ny på den posten

Valnämnden 
Oscar Wåglund-Söderström, ledamot

Äldrenämnden 
Abit Dundar, ledamot, ny på den posten
Paulina Draganja,ersättare, ny på den posten

Skarpnäck 

Enskede-Årsta 
Kungsholmen 

Norrmalm 
Östermalm 

Spånga 

Hägersten 
Kungsholmen 

Överförmyndarnämnden 



Bromma 
Norrmalm 

Enskede-Årsta 
Södermalm 

Stureby-Vantör 

Östermalm 
Södermalm 

Kungsholmen 
Norrmalm 

Södermalm 
Kungsholmen 

Södermalm 
Bromma 

Bromma 
Hägersten 

Bromma 

Norrmalm 
Skärholmen 

Södermalm 

Martin Ängeby, ordförande ,ny  på den posten 
Gabriella Ohlzon,ersättare, ny  på den posten

Bolag 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 
Peter Backlund, ledamot, ny på den posten
Robin Tapper, ersättare, ny  på den posten

AB Familjebostäder 
Lena Kling, ledamot, ny på den posten

Micasa fastigheter i Stockholm AB 
Daniele Fava, ledamot, ny  på den posten
Gustav Nordin, ersättare, ny  på den posten

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) 
Amira Roula,ledamot
Emilie Fors, ersättare, ny på den posten 

Stockholm Business Region AB 
Patrik Silverudd, ny på den posten 
Morgan Olofsson,ersättare, ny på den posten

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 
Caroline Lundbm Silverudd, ledamot , ny på den posten
Stefan Ennerfelt, ersättare, ny på den posten

Stockholms Hamn AB 
Isabel Smedberg Palmqvist, ledamot, ny  på den posten 
Herje Larsson, ersättare, ny på den posten

Stockholms Stads Parkerings AB 
Louise Minnhagen, ersättare, ny  på den posten

Stockholms Stadshus AB 
Lotta Edholm, ledamot
Jan Jönsson, ersättare, ny på den posten

Stockholms Stadsteater AB 
Madeleine Sjöstedt, ordförande
Hanna Gerdes, ersättare, ny  på den posten

Skarpnäck 



Kungsholmen 
Bromma 

Kungsholmen 

Spånga 

Södermalm 
Rinkeby-Kista 

Södermalm 
Hägersten 

Södermalm 

Farsta 

Östermalm 

Norrmalm 

Spånga 

LUF/Södermalm 

AB Stockholmshem 
Björn Ljung, ordförande
Carina Wellenius, ersättare, ny  på den posten

Stockholmsmässan AB 
Rasmus Jonlund, ledamot, ny  på den posten

AB Stokab 
Mikael Peterson, ledamot, ny   på den posten

AB Svenska Bostäder 
Patrik Silverudd, ledamot, ny  på den posten
Burhan Yildiz, ersättare

---------------------------------------------------------------------------- 

Revisorer 
Ulf Fridebäck, ordförande revisorsgrupp, ny på den posten, 
Sven Lindeberg, revisor 

Revisorer över revisorerna 
Inge-Britt Lundin, ny på den posten

Eva Bonniers stiftelse 
Gunilla Thorsson, ledamot,ny  på den posten

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 
Göran Aspgren, ny på den posten

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 
Anders Johnson, ledamot

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
Lennart Rydberg

Stiftelsen Hotellhem i Stocholm (SHIS) 
Elin Hjelmestam, ,ledamot, ny på den posten

Water Foundation 
Birgitta Rydell, ledamot, ny på den posten

Norrmalm 



Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor 
Eva Hasselblad, ledamot, ny på den posten Hässelby-Vällingby 

Stiftelsen Barnens dag 
Lennart Nordfors, ledamot, ny  på den posten Södermalm 

Stadsdelsnämnder 

Bromma 
Hanna Wistrand, ledamot 
Johan Duvdahl, ersättare, ny på den posten 

Enskede-Årsta-Vantör 
Urban Rybrink, ledamot 
Ulrika Strömberg, ersättare, ny på den posten 

Farsta 
Peter Öberg, ledamot 
Richard Werge, ersättare 

Hägersten-Liljeholmen 
Abit Dundar, ordförande 
Anna Wåglund-Söderström, ersättare 

Hässelby-Vällingby 
Helen Jäderlund-Eckardt/Christoffer Jönsson, ledamot 
Fatima Nur, ersättare, ny på den posten 

Kungsholmen 
Rasmus Jonlund, ordförande, ny  på den posten 
Tommy Persson, ersättare 

Norrmalm 
Maria Karlman-Noleryd, ledamot 
Margita Jacobsson, ersättare 

Rinkeby-Kista 
Asi Rebbati, ledamot 
Gustav Blomér, ersättare, ny på den posten 

Skarpnäck 
Jessica Sjönell, ledamot 



Sabine Pettersson, ersättare 

Skärholmen 
Martin Vallas, ledamot, ny på den posten 
Per Frykman, ersättare, ny på den posten 

Spånga-Tensta 
Åsa Nilsson-Söderström, ledamot 
Carolina Rosén, ersättare 

Södermalm 
Anne-Lie Elfvén, ledamot 
Anton Johansson, ersättare, ny på den posten 

Älvsjö 
Pernilla Enebrink, ordinarie, ny på den posten 
Inger Swahn, ersättare 

Östermalm 
Mats Hasselgren, ledamot 
Christina Schönberg Messick, ersättare, ny på den posten 
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