
 

Om dokumentet 
Detta dokument är baserat på normalreglerna enligt Centerpartiets stadga och är 
antaget av distriktsstyrelsen 25 augusti 2020.  
 
Regler för nomineringsprocessen i ett distrikt fastställs av distriktsstämman. 
Distriktsstämman beslutar senast året före valår om distriktets regler för 
nomineringsprocessen. Distriktsstyrelsen ansvara för att lägga fram ett förslag.  
 
Nomineringsprocessen gäller för val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 
riksdag.  
 
--- 

Nomineringsprocess 

Vad När 
Beslut om nomineringsprocess September 2020 
Val av nomineringskommitté Mars 2021 
Förnominering Januari-april 2021 
Produktion av kandidatpresentationer Januari-april 2021 
Medlemsomröstning Maj 2021 
Kandidatpresentationer tillgängliga på web Maj-november 2021 
Nomineringskommitténs urvalsprocess Juni-november 2021 
Förslag valsedel klart November 2021 
Beslut om valsedel (nomineringsstämma) December 2021 

 
Nomineringskommitténs sammansättning 
Nomineringskommittén bör bestå av personer med god kännedom om de aktiva 
medlemmarna. Det bör finnas representanter från alla distriktsavdelningarna och från 
alla syskonorganisationer i nomineringskommittén. Distriktsstyrelsen bereder förslag till 
nomineringskommitté och distriktsstämman fattar beslutet.  
 
Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar 
Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av distriktsstämman fastställda 
reglerna för nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet upprätta 
förslag till 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.  
 
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.  
 
På varje valsedel bör bland de tio första kandidaterna återfinnas en person från varje 
distriktsavdelning och minst en ung kandidat. Syftet med detta är att 
distriktsavdelningarna och ungdoms- och studentförbundet ska ha en chans att formera 
sig kring egna kandidater, vilket förhoppningsvis det ger hälsosamma konflikter, 
konkurrens och spänst i vår organisation samt triggar kampanjlusten i valrörelsen.  
  
Nomineringskommittén uppmanas också att ha väljarna och specifikt våra 
väljarmålgrupper för ögonen när listan sätts samman. Säkerställ att det finns kandidater 
på valbar plats vilka bedöms attrahera våra målgruppsväljare. 
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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. 
 
Förslaget till valsedel ska tillsammans med beskrivningar av urvalsmetoderna finnas 
tillgängligt för ombuden med handlingarna till nomineringsstämman i december 2021.  
 
 
Förnominering  
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 15 april 2021. 
 
Förnomineringar tas emot via web-formulär där följande frågor ska besvaras: 
 Namn 
 Kön 
 Huvudsaklig sysselsättning 
 Telefonnummer  
 E-postadress 
 Nomineras till: kommunfullmäktige/regionfullmäktige/riksdag 
 Motivering 
 
Alla kandidater ska få ett bekräftelsemail med ett formulär att fylla i med frågor till 
nomineringskommittén och till kandidatpresentationen. 

 
Till kandidatpresentationen 
Namn 
Ålder 
Distriktsavdelning  
Fotografi  
Beskriv kort dig själv. 
Beskriv varför du är centerpartist.  
Motivera varför du är en bra kandidat till Centerpartiets valsedel 

 
Kandidatpresentationer 
Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att presentera sig 
på lika villkor. Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning. För att samtliga 
medlemmar ska kunna ta del av presentationen kommer den att publiceras på web-
sidan.  
 
Nomineringskommittén ansvarar för att uppmana, och vid minst ett tillfälle påminna, alla 
kandidater att inkomma med presentationer. 
 
Presentationen görs skriftligt men kan kompletteras med en video.  
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Skriftliga presentationer: 
- Alla kandidater ansvarar själva för att skicka in underlag i form av text och bild 
- Bilden bör vara högupplöst och ska vara i färg 
- De skriftliga presentationer som inkommer inom given tidsram kommer att 

publiceras på web-sidan 
 
Komplement: Kandidatpresentationer via video:  

- Alla kandidater som vill presentera sig via video ansvarar själva för att spela in 
och leverera video 

- Formatet ska vara liggande 
- Videon får vara max 1 min lång 
- Alla videos som inkommer inom given tidsram kommer att granskas och 

publiceras på web-sidan  
 
Alla medlemmar kommer att informeras om hur man hittar kandidatpresentationerna 
genom medlemsbrev.  
 
Urvalsprocess 
Nomineringskommittén ansvarar för att upprätta förslag till valsedlar. Urvalsprocessens 
syfte är att ge nomineringskommittén en god bild av kandidaternas förmåga, ambition 
och kapacitet inför det slutgiltiga förslaget till valsedel. En rådgivande 
medlemsomröstning ska genomföras. Kandidaterna ska därutöver minst intervjuas per 
telefon. Hur nomineringskommittén i övrigt vill lägga upp detta arbete beslutar 
kommittén själva om men urvalsmetoderna ska vara beskrivna skriftligt och finnas 
tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga handlingar till 
nomineringsstämman.  
 
Rådgivande medlemsomröstning 
Alla medlemmar ska få delta i utformningen av de kommande valsedlarna genom en 
rådgivande medlemsomröstning. Omröstningen kan ske via brev, elektroniskt eller 
fysiskt i lokal. Om distriktsstämman inte beslutat annat avgör nomineringskommittén 
hur omröstningen praktiskt arrangeras. 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.  
 
 
Kandidatförsäkran 
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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.  
  
Distriktsstyrelsen ansvarar för att förvara kandidatförsäkran i original under hela 
mandatperioden. 

 
Beslut om valsedel 
Valsedel till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag fastställs/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 avslutas nomineringarna. Efter detta beslut är det inte 
längre möjligt att nominera nya kandidater.  
 
Vid strid om en position som leder till att ett nytt namn tas in flyttas alla övriga namn, 
inklusive den som förlorat omröstningen, ned ett steg på valsedeln. Om inte 
nomineringsstämman beslutat om annat. Ex. Anna Andersson är föreslagen till plats 4 på 
valsedeln till kommunfullmäktige. Eva Eriksson utmanar Anna och vinner omröstningen. 
Eva Eriksson intar därmed plats 4 på listan och alla kandidater därunder halkar ned ett 
steg vilket innebär att Anna Andersson nu är föreslagen till plats 5. 
 
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. Alla som kandiderar är att 
betrakta som personvalskandidater. Innan valsedeln fastställs ska nomineringsstämman 
besluta om personkryssen ska innebära något mer för partiets räkning än den ordning 
kandidaterna väljs in i den beslutande församlingen. Det innebär att om personkryssen 
även ska gälla t.ex. kamp om förtroendeposter och uppdrag ska detta tydligt beslutas av 
nomineringsstämman. Annars gäller den beslutade rangordningen av kandidaterna även 
efter valet, vilket innebär att valsedelns förstanamn också är Centerpartiets främste 
kandidat efter valet.  
 
Anmälan av valsedel 
Distriktsstyrelsen ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar inom distriktet lämnas in 
till valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat. 
 


