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Nomineringsprocess till landstingsfullmäktige- samt riksdagsvalslista. 

Distriktsstämman beslutar senast året före valår om distriktets regler för nomineringsprocessen. 

Distriktsstyrelsen ansvarar för att lägga fram ett förslag. Normalregler för nomineringsprocessen kan 

antas i sin helhet eller utgöra underlag för det förslag som distriktsstyrelsen utarbetar inför 

stämman. 

God representativitet  

Vid samtliga val (styrelser, ombud samt externa förtroendeuppdrag) inom Centerpartiet och vid 

upprättande av valsedlar bör hänsyn tas till kön, ålder och etnicitet för att skapa en jämn fördelning 

av uppdragen och god representativitet. Hänsyn bör även tas till god representation från både 

Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter. Jämlikhet och 

jämställdhet ska vara ledord. 

Nomineringskommitté 

Inför nomineringsprocessen ska valberedningen ta fram ett förslag till nomineringskommitté, 

bestående av ordinarie ledamöter, samt personliga ersättare med närvarorätt. Denna kommitté ska 

bestå av medlemmar som inte har intresse av att inneha positioner inom riksdag eller 

landstingsfullmäktige, är anhörig till sådan eller är i beroendeställning till sådan. Kommittén ska ha 

kompetens och bredd inom distriktet och representera såväl partiet som CUF, CK samt CS. Det ska 

finnas representation inom alla åldersgrupper samt landstingsvalkretsar. Det ska vara en och samma 

nomineringskommitté för såväl landstingsfullmäktige- som riksdagsvalslista. 

 

Process för förnominering av kandidater  

Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska finnas på 

Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att själva kandidera. Alla 

medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i 

förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandiderar 

eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera Centerpartiet. 

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen presenteras för 

medlemmarna. Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i 

presentationen är den 19-juni-2017. 

Presentation av kandidater  

Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att presentera sig på lika villkor. 

Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning. Samtliga medlemmar ska kunna ta del av 

presentationen. Nomineringskommittén ansvarar för att så sker. Kandidatpresentationen kommer 

finnas i skriftligt material i tryck och/eller på webb. Öppna möten i form av tex utfrågningar, hearings 

eller samtal med de personer som kandiderar skall genomföras. Presentationsmöten ska vara öppna 

för samtliga medlemmar. 

Rådgivande medlemsomröstning  

Den av stadgarna föreskrivna rådgivande medlemsomröstningen är en av de metoder som 

nomineringskommittén har att använda sig utav. Den skall förrättas genom att varje medlem 

tillsänds röstsedel. Omröstningen kan ske via brev eller elektroniskt. Det sätt som man väljer ska 

garantera den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst. I 



samband med den rådgivande medlemsomröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya 

kandidater som inte har förnominerats. I den rådgivande medlemsomröstningen ges medlemmarna 

möjlighet att rangordna de förnominerade kandidaterna genom att föreslå i vilken ordning 

kandidaterna bör placeras på valsedeln. Nomineringskommittén beslutar hur många namn som 

röstsedeln ska innehålla, dvs. hur många namn som varje medlem får rangordna. En avgiven 

röstsedel ska innehålla det antal namn som nomineringskommittén beslutat. Om valsedeln 

innehåller färre namn än som beslutats ges poäng ”underifrån”, dvs. om tio namn är beslutade, och 

medlemmen endast föreslår fyra namn ges dessa poäng som om de hade plats 7-10 på valsedeln. 

Detta för att undvika taktikröstning. Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa resultatet 

från den rådgivande medlemsomröstningen så att kandidaternas totala poängsumma framgår. Även 

antalet första, andra och tredjeplatser per kandidat ska redovisas. Resultatet från den rådgivande 

medlemsomröstningen ska tillsammans med resultatet från andra urvalsmetoder vara tillgängligt för 

ombuden inför beslut om valsedel. 

Kompletterande urvalsmetoder 

Som komplement till den rådgivande medlemsomröstningen ska djupintervjuer och öppna 

kandidatutfrågningar hållas. Djupintervjuer ska genomföras av nomineringskommittén för att den 

ska få en god bild av kandidaternas förmåga, ambition och kapacitet inför det slutgiltiga förslaget till 

valsedel. Öppna kandidatutfrågningar kan genomföras vid ett eller flera tillfällen och med möjlighet 

att välja olika teman för olika utfrågningar. Nomineringskommittén ansvarar för upplägget och för att 

utfrågningen genomförs på ett rättvisande sätt. 

Förslag till valsedel 

Landstingsfullmäktige/regionfullmäktige 

Distriktsstyrelsen föreslår att en gemensam roterande topp ska verkställas för landstingsvalslistan 

inom Stockholms läns distrikt, samt att den utformas så att man valtekniskt får representation från 

alla landstingsvalkretsar (inkl fullmäktige ersättarplatser). I varje landstingsvalkrets finns det en egen 

vallista med huvudkandidat på förstaplatsen och därefter representanter från varje 

landstingsvalkrets, på plats sju och vidare placeras lokala representanter från valkretsens kretsar. 

Nomineringskommittén upprättar förslag till valsedlar i nära dialog med respektive landstingsvalkrets 

och antar alla landstings/regionvalssedlar på en gemensam nomineringsstämma.  

Centerpartiet i Stockholms län kommer enbart hantera en landstings-/regionvalsedel per 

landstingsvalkrets. Listor valda utanför Centerpartiet i Stockholms läns nomineringsstämma kommer 

inte att hanteras via Centerpartiet i Stockholms län. 

Riksdag 

På riksdagsvallistan ska partiledaren stå på första plats och därefter distriktslokala representanter.  

Allmänt  

Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord. Centerpartiet ska 

ha en bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans 

bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, 

erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar utformas och val förrättas. Innan 

förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt förslag enskilt med 

kandidaterna. Kandidaterna ska i samband med detta tillfrågas om de accepterar 

nomineringskommitténs förslag eller om de avböjer nomineringen.  



 

Beslut om valsedel till landstingsfullmäktige och riksdag beslutas på nomineringsstämma dit 

ombuden kallas. 

Mötet ska vara öppet för alla medlemmar. Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när 

valsedeln ska fastställas. Innan behandlingen av valsedeln på stämman avslutas nomineringarna. 

Efter detta beslut är det inte längre möjligt att nominera nya kandidater. Utifall ny kandidat, som 

tillför listan nya egenskaper, blir medlem i ett skede efter listan är fastställd så ska dessa nomineras 

till distriktsstyrelsen som tar beslut om dessa kandidater kan placeras på listans nedre halva 

(observera att detta tas i dialog med valkretsens kretsstyrelser).   

Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan 

fastställs, annars stryks personen från listan. Om inte nomineringsstämman beslutat annat flyttas då 

alla kandidater under den strukne ett steg uppåt på valsedeln. Valet är i första hand ett partival med 

personvalsinslag.  

 

När valsedeln fastställs ska nomineringsstämman besluta att personkryssen inte innebär något mer 

för partiets räkning än den ordning kandidaterna väljs in i den beslutande församlingen. 

Gruppledaren före valet fortsätter till dess att ny gruppledare valts av den nya fullmäktigegruppen. 

 

Kandidatförsäkran  

Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran, och topp tio genomgå en 

kandidatutbildning, i samband med att de accepterar sin nominering. Mötespresidiet ska inför 

fastställande av valsedeln läsa upp kandidatförsäkran för nomineringsstämman så att alla kan ta del 

av vad det innebär att kandidera för Centerpartiet.  

Distriktsstyrelsen ansvarar för att förvarar kandidatförsäkran i original under hela mandatperioden.   

 

Beslut om Distriktets representation efter valet 

Efter genomfört val utser landstingsfullmäktigegruppen en förhandlingsdelegation, som förhandlar 

med den majoritet/opposition som valts av distriktsstyrelserna i dialog med 

landstingsfullmäktigegruppen.  

Vid nominering av roller i styrelser, nämnder och andra uppdrag ska länets två distriktsstyrelser 

tillsätta en valberedning. Denna ska utifrån tidigare erfarenheter, personliga samtal, utfrågningar, 

representation från alla landstingsvalkretsar inom distriktet och eventuella andra grundande 

information nominera personer till landstingsgruppen samt informera de två distriktsstyrelserna vilka 

som är bäst lämpade för de olika uppdragen. 

Förslag på nomineringsprocess till vissa kommungemensamma uppdrag 

För Val av eventuella representanter till Kommunförbundet Stockholms län, Sveriges kommuner och 

landsting, Östra Sveriges luftvårdsförbund, Strukturfondspartnerskapet, Svealands Kustvårdsförbund 

samt Regionpolisrådet beslutas av Centerpartiets kommunala sektion i Stockholmsregionen. 

Tidsaxel 2017 



Mars 25:e Distr stämma Nomineringskommitté beslutas 

April  Nomineringskommitté skickar 
ut beslut om 
nomineringsprocess öppnad 

Maj  Förnominering  

Juni  Nomineringskommitté 
kontaktar alla nominerade för 
att skapa katalog för 
omröstning 

Juli   

Augusti  Katalog skickas ut 
Omröstning startar 

September   

Oktober  Nomineringsstopp, 
omröstningsstopp 

November  Val av listor 

 

 


