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Regler för nomineringsprocessen finns angivna i Centerpartiets stadgar och 
arbetsordning.  Detta är ett kompletterande dokument till den av distriktet fastställda 
planen för nomineringsprocess för riksdags- och regionval. 
 
 
17 Februari 2021 - Regler antas  
Förslag till regler och tidplan för nomineringsarbetet (för kommunvalsedel) antas av 
kretsårsmötet, på förslag från kretsstyrelsen.  (Vad gäller riksdag och region måste 
tidplanen mm som beslutats om på distriktsnivå följas.) 
 
Stadgarna måste följas och den fastställda listan måste lämnas in till distriktet inom 
angiven tid för registrering samt beställning av valsedlar. 
 
Reglerna ska säkerställa att processen är förutsägbar så att alla medlemmar har 
möjlighet att förhålla sig till reglerna samt förstå hur nomineringsprocessen kommer att 
gå till. 
 
Före februari månads utgång 2021 
Kretsårsmötet fastställer regler och tidplan för nomineringsarbetet samt utser en 
nomineringskommitté inför val till kommunfullmäktige. 
 
Kretsstyrelsen föreslår följande nomineringskommitté: 
Madeleine Johansson (Ordförande), Peter Gustavsson och Lars-Olof Johansson. 
 
Nomineringskommitténs ansvar: 
Att i enlighet med de av stämman fastställda reglerna för nomineringsprocessen och 
skrivningarna om god representativitet upprätta ett förslag till valsedel eller valsedlar. 
Nomineringskommittén har rätt att själva nominera kandidater. 
 
Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås är valbara till det val som 
nomineringen avser.  
 
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. 
 
 
18 Februari – 31 oktober 2021 Förnominering 
Förslag på kandidater som ska gå ut på omröstning lämnas till nomineringskommittén.  
Särskilda nomineringsmöten kan anordnas.  Vi använder oss av ”fri nomineringsrätt” 
d.v.s. alla har rätt att nominera kandidater till listorna, även de utanför rörelsen. 
 
Kretsen kommer att hålla förnomineringsmöten under februari – maj där medlemmar och 
andra kan lämna förslag på kandidater till kommun, region och riksdag.  
 
Kretsen kommer att bjuda in till tema- och diskussionsmöten fram till 
medlemsomröstningen för att möjliggöra för kandidaterna att göra sig kända.  När det 
gäller region- och riksdagskandidater sker samordning från distriktet. 
Blivande kandidater uppmanas att aktivt delta i förnominering, utbildningar och sedan i 
valarbetet.  
 
Under hela perioden fram till 31 oktober 2021 kan namnförslag lämnas direkt till 
nomineringskommittén från enskilda personer. 
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Kretsens nomineringskommitté ansvarar för att skicka inkomna namnförslag till 
regionfullmäktige och riksdag vidare till distriktet inom dess särskilt fastställd tidsram.  
För sent inkomna nomineringar översänds för kännedom till distriktet. 
 
 
1 november – 15 november 2021 
Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna kandidater är medlemmar och att 
de är valbara.  
 
De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge ett skriftligt medgivande innan 
namnen sänds ut för omröstning.  Det skriftliga svaret ska innehålla uppgift om namn, 
adress, mobilnummer, e-post och personnummer. 
 
Nomineringskommittéerna ska upprätta en förteckning i bokstavsordning med namn, 
adress, titel och ålder på kandidaterna.  Samtliga medlemmar ska kunna ta del av 
presentationen.  Presentationen ska ske på lika villkor för alla kandidater. 
 
Sista datum för svar/medgivande och därmed möjlighet att finnas med i presentationen 
är 15 november 2021. 
 
 
1 december 2021 
Omröstningsmaterialet ska vara medlemmarna till handa. 
 
 
1 – 13 december 2021 Rådgivande medlemsomröstning pågår 
Medlem kan rösta på webben via länk från Centerpartiet Norrköpings hemsida eller 
genom att skicka röstsedel i brev till nomineringskommittén.  Röstsedeln ska innehålla 
sju namn som medlemmen ska rangordna.  Den som erhåller en första plats får sju 
poäng, 2:a plats ger sex poäng o.s.v.  Om valsedeln innehåller färre än sju namnförslag 
ges poäng ”underifrån”, för att undvika taktikröstning.  Nomineringskommittén avgör hur 
omröstningen ska ske rent praktiskt.  Det sätt man väljer ska garantera den röstandes 
anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst. 
 
I samband med omröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya kandidater som inte 
förnominerats.  Omröstningen avslutas i och med gruppmöte/kretsstyrelse den 13 
december 2021.  Medlemmar som inte har röstat kan även göra det med material 
framtaget på mötet. 
 
 
12 december 2021 – 7 januari 2022 - Röstsammanräkning 
Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa medlemsomröstningsresultatet.  
Kandidaternas totala poängsumma ska framgå samt antalet första, andra och 
tredjeplatser. 
 
 
8 januari – 15 feb 2022 Förslag till valsedel 
Nomineringskommittén arbetar med att föreslå en valsedel.  Djupintervjuer av 
toppkandidater ska genomföras av nomineringskommittén för att den ska få en god bild 
av kandidaternas förmåga, ambition och kapacitet inför det slutgiltiga förslaget till 
valsedel.  Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund 
för nomineringskommitténs förslag. 
 
Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord. 
Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade 
företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund.  Därför är 
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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 med kandidaterna.  Kandidaterna ska i samband med detta tillfrågas om de 
accepterar nomineringskommitténs förslag eller om de avböjer nomineringen. 
 
Förslaget tillsammans med resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska 
finnas tillgängligt för medlemmarna i samband med nomineringsmötet/kretsårsmötet den 
15 februari 2022. 
 
 
16 februari 2022 - Kretsens nomineringsstämma 
Valsedel till kommunfullmäktige fastställs/beslutas på kretsens nomineringsstämma dit 
alla medlemmar kallas. 
 
Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.  
 
Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna.  Efter detta beslut är det inte 
längre möjligt att nominera nya kandidater.  
 
Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem 
senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet, 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.  Om flera valsedlar förekommer 
ska nomineringsstämman ta beslut om vem som är Centerpartiets främste kandidat efter 
valet.  Nomineringsgruppen, som föreslår representationen efter valet, bör ta hänsyn till 
såväl personkryss som placering på valsedeln. 
 
 
Kandidatförsäkran 
Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran 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.  Kretsstyrelsen ansvarar för och förvarar 
kandidatförsäkran i original under hela mandatperioden.  
 
 
Anmälan av valsedel 
Distriktsexpeditionen ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar inom distriktet 
lämnas in till valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat. 
 
 
Antagna valsedlar till kommunfullmäktige 
Valsedel till kommunfullmäktige antas av en nomineringsstämma/kretsårsmöte dit alla 
medlemmar i kretsen kallas och har rösträtt. 
 
Den fastställda listan och alla de uppgifter som kretsen önskar ha med på denna sänds 
tillsammans med justerat protokoll samt underskriva förklaringar (valmyndighetens 
särskilda blankett att kandidaten godkänner att stå med på listan) till 
distriktsexpeditionen senast   XXXXX  (troligen 31 mars 2022) 
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Process efter valet (taget ur partiets arbetsordning) 
Gruppledare 
Om inget annat beslutats på kretsens ordinarie årsstämma eller nomineringsstämma 
fortsätter sittande gruppledare i den rollen tills det att ny gruppledare valts av den nya 
kommunfullmäktigegruppen (KF-gruppen). 
 
KF-gruppen 
KF-gruppen består normalt av Centerpartiets ordinarie ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, men den kan även omfatta Centerpartiets ledamöter i nämnder och 
styrelser.  KF-gruppen bör upprätta en arbetsordning där det framgår vem som ska 
kallas till gruppens möten.  Frågor om närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt ska 
tydliggöras i arbetsordningen, liksom på vilket sätt kallelse till möten ska ske.  Innan KF-
gruppen fastställer sin arbetsordning ska förslaget anmälas till kretsstyrelsen. 
 
Förhandlingsdelegation 
Kretsstyrelsen ska i dialog med KF-gruppen före valet besluta vem/vilka som utgör 
förhandlingsdelegation och ansvara för förhandlingarna med de andra partierna å 
Centerpartiets vägnar. 
 
Förhandlingsmandat, samråd och vid behov medlemsmöte 
I samband med beslutet om förhandlingsdelegation ska även ett förhandlingsmandat ges 
som tydliggör vad förhandlaren har rätt att göra upp om, vad som kräver ett avgörande 
av kretsstyrelsen/nya KF-gruppen samt vilka frågor som måste avgöras av en 
kretsstämma. 
 
När den parlamentariska situationen efter valet är oklar ska beslut om Centerpartiets 
agerande fattas i dialog mellan kretsstyrelse och den nyvalda KF-gruppen.  Dialogen kan 
röra både politiska frågor och parlamentariskt samarbete.  En kretsstämma ska hållas om 
stora förändringar ska göras i förhållande till tidigare samarbeten, t.ex. om Centerpartiet 
ska byta samarbetspartners eller som politiska profilfrågor som varit framträdande i 
partiets valprogram kan behöva överges.  En kretsstämma bör även hållas om 
kretsstyrelsen och KF-gruppen har olika uppfattning om Centerpartiets agerande. 
 
Nominering till nämnder och styrelser 
Kretsstyrelsen utser en nomineringsgrupp som förbereder de val som 
kommunfullmäktige ska förrätta.  Nomineringsgruppen kan bestå av samma personer 
som den tidigare nomineringskommittén.  Nomineringsgruppen ska ha förankring såväl i 
den nyvalda KF-gruppen som i kretsstyrelsen.  Nomineringsgruppen ska förbereda ett 
förslag till Centerpartiets representation i nämnder och styrelsen.  Detta ska ske genom 
att nomineringsgruppen på ett transparent sätt inhämtar önskemål och synpunkter från 
Centerrörelsens medlemmar.  Därefter upprättar gruppen ett förslag till partiets 
representation. 
 
Kretsstämma beslutar om representationen 
Kretsstyrelsen kallar till en kretsstämma som beslutar om Centerpartiets representation.  
Till kretsstämman ska samtliga medlemmar i kretsen kallas på samma sätt som till 
kretsens årsstämma och nomineringsstämma. 
 
Fyllnadsval under mandatperioden 
Kretsstyrelsen och KF-gruppen ska ha en dialog vid nominering till fyllnadsval.  
Kretsstyrelsen kan om så anses befogas kalla till nomineringsstämma. 
 


