
Regler för nomineringsprocess till Uppsala kommunfullmäktige  

Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar  

Nomineringskommitténs ansvar a ̈r att i enlighet med de av kretsen faststa ̈llda reglerna 
fo ̈r nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet uppra ̈tta ett fo ̈rslag 
till valsedel eller valsedlar. Nomineringskommittén har ra ̈tt att sja ̈lva nominera 
kandidater.  

Det a ̈r kommitténs ansvar att sa ̈kersta ̈lla att alla som fo ̈resla ̊s a ̈r valbara till det val som 
nomineringen avser.  

Process fo ̈r fo ̈rnominering av kandidater  

Fo ̈rnominering a ̈r den process da ̈r medlemmarna fo ̈resla ̊r kandidater som de o ̈nskar ska 
finnas pa ̊ Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har ra ̈tt att fo ̈resla ̊ kandidater och att 
sja ̈lva kandidera. Nominering kan ske genom att kontakta nomineringskommittén eller 
på kretsens förnomineringsstämma.  

Alla medborgare som a ̈r valbara till den fo ̈rsamling som nomineringen ga ̈ller kan fo ̈resla ̊s 
i fo ̈rnomineringen. Fo ̈rst na ̈r valsedeln ska faststa ̈llas kra ̈vs medlemskap av alla som 
kandiderar eftersom medlemskap i Centerro ̈relsen a ̈r en fo ̈rutsa ̈ttning fo ̈r att kunna 
representera Centerpartiet.  

De fo ̈reslagna kandidaterna ska tillfra ̊gas och ge skriftligt medgivande innan namnen 
presenteras fo ̈r medlemmarna.  

Sista datum fo ̈r fo ̈rnominering, och da ̈rmed mo ̈jlighet fo ̈r kandidaten att finnas med i 
presentationen a ̈r i samband med kretsens förnomineringsstämman den 2:a September 
2017.  

Presentation av kandidater  

Samtliga kandidater som nominerats inom ra ̈tt tid ska ges mo ̈jlighet att presentera sig pa ̊ 
lika villkor. Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning. Samtliga medlemmar ska 
kunna ta del av presentationen. Nomineringskommittén ansvarar fo ̈r att sa ̊ sker.  

Kandidatpresentationen kan ske pa ̊ olika sa ̈tt. Det kan ro ̈ra sig om skriftligt material i 
tryck eller pa ̊ webb. Utfra ̊gningar, hearings eller samtal med de personer som kandiderar 
kan komplettera presentationen. Om presentationsmo ̈ten genomfo ̈rs ska alla medlemmar 
bjudas in till dessa.  

Ra ̊dgivande medlemsomro ̈stning  

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, elektroniskt eller fysiskt i 
lokal t.ex. i samband med en kandidatutfrågning. Om kretsens årsstämma inte beslutat 
annat avgör nomineringskommittén hur omröstningen praktiskt arrangeras, dock bör 
samordning eftersträvas med distriktet i övrigt. Det sätt som man väljer ska garantera 
den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst  

I samband med den ra ̊dgivande medlemsomro ̈stningen har medlemmarna ra ̈tt att fo ̈resla ̊ 
nya kandidater som inte har fo ̈rnominerats.  



I den ra ̊dgivande medlemsomro ̈stningen ges medlemmarna mo ̈jlighet att rangordna de 
fo ̈rnominerade kandidaterna genom att fo ̈resla ̊ i vilken ordning kandidaterna bo ̈r placeras 
pa ̊ valsedeln. Nomineringskommittén beslutar hur ma ̊nga namn som ro ̈stsedeln ska 
inneha ̊lla, dvs. hur ma ̊nga namn som varje medlem fa ̊r rangordna. En avgiven ro ̈stsedel 
ska inneha ̊lla det antal namn som nomineringskommittén beslutat. Om valsedeln 
inneha ̊ller fa ̈rre namn a ̈n som beslutats ges poa ̈ng ”underifra ̊n”, dvs. om tio namn a ̈r 
beslutade, och medlemmen endast fo ̈resla ̊r fyra namn ges dessa poa ̈ng som om de hade 
plats 7-10 pa ̊ valsedeln. Detta fo ̈r att undvika taktikro ̈stning.  

Nomineringskommittén ansvarar fo ̈r att sammansta ̈lla resultatet fra ̊n den ra ̊dgivande 
medlemsomro ̈stningen sa ̊ att kandidaternas totala poa ̈ngsumma framga ̊r. A ̈ven antalet 
fo ̈rsta, andra och tredje platser per kandidat ska redovisas.  

Resultatet fra ̊n den ra ̊dgivande medlemsomro ̈stningen ska tillsammans med resultatet 
fra ̊n andra urvalsmetoder vara tillga ̈ngligt fo ̈r kretsens alla medlemmar info ̈r beslut om 
valsedel.  

Kompletterande urvalsmetoder  

Som komplement till den ra ̊dgivande medlemsomro ̈stningen kan djupintervjuer och 
o ̈ppna kandidatutfra ̊gningar ha ̊llas. Kretsens a ̊rssta ̈mma beslutar om vilka metoder som 
ska genomfo ̈ras och nomineringskommittén ansvarar fo ̈r att verksta ̈lla beslutet.  

Djupintervjuer kan genomfo ̈ras av nomineringskommittén fo ̈r att den ska fa ̊ en god bild 
av kandidaternas fo ̈rma ̊ga, ambition och kapacitet info ̈r det slutgiltiga fo ̈rslaget till 
valsedel.  

O ̈ppna kandidatutfra ̊gningar kan genomfo ̈ras vid ett eller flera tillfa ̈llen och med 
mo ̈jlighet att va ̈lja olika teman fo ̈r olika utfra ̊gningar. Nomineringskommittén ansvarar 
fo ̈r uppla ̈gget och fo ̈r att utfra ̊gningen genomfo ̈rs pa ̊ ett ra ̈ttvisande sa ̈tt.  

Nomineringskommittén skall förutom medlemsomröstningen beakta politisk aktivitet och 
erfarenhet, civil erfarenhet samt representativitet.  

Fo ̈rslag till valsedel  

Urvalsmetoderna och den ra ̊dgivande medlemsomro ̈stningen ligger till grund fo ̈r 
nomineringskommitténs fo ̈rslag.  

Vid utformning av valsedel ska ja ̈mlikhet, ja ̈msta ̈lldhet och ma ̊ngfald vara ledord. 
Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade 
fo ̈retra ̈dare som tillsammans bildar en ma ̊ngfald av erfarenhet och bakgrund. Da ̈rfo ̈r a ̈r 
aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, ko ̈n och a ̊lder viktiga att va ̈rdera na ̈r 
valsedlar utformas och val fo ̈rra ̈ttas.  

Innan fo ̈rslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt 
fo ̈rslag enskilt med kandidaterna. Kandidaterna ska i samband med detta tillfra ̊gas om de 
accepterar nomineringskommitténs fo ̈rslag eller om de avbo ̈jer nomineringen.  

Fo ̈rslaget till valsedel ska tillsammans med beskrivningar av urvalsmetoderna finnas 
tillga ̈ngligt fo ̈r alla medlemmar senast a ̊tta dagar fo ̈re nomineringssta ̈mman.  

Beslut om valsedel  



Valsedel till kommunfullma ̈ktige faststa ̈lls/beslutas pa ̊ nomineringssta ̈mman den 18:e 
november dit alla kretsens medlemmar har kallats (medlemmar i Centerpartiet, 
Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter) och har ro ̈stra ̈tt.  

Nomineringskommitténs fo ̈rslag a ̈r huvudfo ̈rslag na ̈r valsedeln ska faststa ̈llas.  

Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna. Efter detta beslut a ̈r det inte 
längre mo ̈jligt att nominera nya kandidater.  

Kandidat som vid nomineringsprocessens bo ̈rjan inte a ̈r medlem, ska vara medlem 
senast da ̊ listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet. Annars stryks personen fra ̊n 
listan. Om inte nomineringssta ̈mman beslutat annat flyttas da ̊ alla kandidater under den 
strukne ett steg uppa ̊t pa ̊ valsedeln.  

Valet a ̈r i fo ̈rsta hand ett partival med personvalsinslag. Alla som kandiderar a ̈r att 
betrakta som personvalskandidater. Innan valsedeln faststa ̈lls ska nomineringssta ̈mman 
besluta om personkryssen ska inneba ̈ra na ̊got mer fo ̈r partiets ra ̈kning a ̈n den ordning 
kandidaterna va ̈ljs in i fullma ̈ktige. Det inneba ̈r att om personkryssen a ̈ven ska ga ̈lla t.ex. 
kamp om fo ̈rtroendeposter och uppdrag ska detta tydligt beslutas av 
nomineringssta ̈mman. Annars ga ̈ller den beslutade rangordningen av kandidaterna a ̈ven 
efter valet, vilket inneba ̈r att valsedelns fo ̈rstanamn också ̊ a ̈r Centerpartiets fra ̈mste 
kandidat efter valet.  

Kandidatfo ̈rsa ̈kran  

Alla som kandiderar pa ̊ valsedel ska skriva under en kandidatfo ̈rsa ̈kran i samband med 
att de accepterar sin nominering. Mo ̈tespresidiet ska info ̈r faststa ̈llande av valsedeln la ̈sa 
upp kandidatfo ̈rsa ̈kran fo ̈r nomineringssta ̈mman sa ̊ att alla kan ta del av vad det inneba ̈r 
att kandidera fo ̈r Centerpartiet.  

Kretsen fo ̈rvarar kandidatfo ̈rsa ̈kran i original och sa ̈nder en kopia till distriktet.  

Anma ̈lan av valsedel  

Kretsstyrelsen a ̈r ansvarig fo ̈r att sa ̈nda beslutat fo ̈rslag tillsammans med justerat 
protokoll till distriktet fo ̈re det datum distriktet meddelat.  

Distriktet ansvarar fo ̈r att samtliga faststa ̈llda valsedlar la ̈mnas in till valmyndigheten pa ̊ 
det sa ̈tt myndigheten anvisat.  

 


