Centerpartiets i Uppsala riktlinjer vid fyllnadsval
Denna riktlinje reglerar hur nomineringsprocessen vid Centerpartiets uppsalakrets ska gå
till då kommunfullmäktige i Uppsala kommun ska hålla fyllnadsval som berör Centerpartiet. Det är viktigt att den som nomineras har tillräckliga kvalifikationer, kunskaper och i
övrigt är lämplig för det vakanta förtroendeuppdraget.
Anmälan
Om en ledamot avser att avgå från eller inte längre kan fullgöra sitt uppdrag inom mandatperioden ska detta genast anmälas till centerpartiets gruppledare som säkerställer att
det förs vidare till kommunfullmäktiges valberedning. Gruppledaren informerar kretsstyrelsens ordförande och Nomineringskommitténs senaste ordförande.
Underrättelse om och intresseanmälan till det vakanta förtroendeuppdraget
Nomineringskommitténs senaste ordförande ska tillse att uppsalakretsens medlemmar
omedelbart underrättas om att förtroendeuppdraget är vakant och att intresse för detta
kan anmälas till nämnda ordförande. Det ska också framgå att det går att föreslå annan.
Underrättelsen ska ske genom utskick av e-post till kretsens medlemmar där så kan ske
och kungöras på uppsalakretsens hemsida.
Fyllnadsvalsgrupp
En fyllnadsvalsgrupp om tre personer bereder nomineringsarbetet. Fyllnadsvalsgruppen
ska bestå av kretsstyrelsens ordförande, gruppledaren samt nomineringskommitténs
senaste ordförande. Fyllnadsvalsgruppen leds av nomineringskommitténs senaste ordförande. Kretsstyrelsens ordförande representerar kretsstyrelsen och gruppledaren representerar KF-gruppen.
Vice ordföranden i kretsstyrelsen är ersättare för de övriga och ska fullgöra sitt uppdrag i
fyllnadsvalsgruppen, dels då någon av ledamöterna inte kan närvara vid ett sammanträde och dels då någon av dessa samtidigt innehar fler av de nämnda uppdragen, dvs
samtidigt är kretsstyrelsens ordförande, gruppledare eller nomineringskommitténs senaste ordförande. Kretsstyrelsen kan, om så är nödvändigt, utse annan att ersätta ledamot i fyllnadsvalsgruppen om ledamot ändå innehar flera av de nämnda förtroendeuppdragen.
Fyllnadsvalsgruppen ska sammanträda så snart det kan ske från det att anmälan skett att
förtroendevald inte kan fullgöra sitt uppdrag. Fyllnadsvalsgruppens sammanträden ska
protokollföras genom beslutsprotokoll.
Fyllnadsvalsgruppen ska i sitt beredningsarbete utgå från den kandidatlista som upprättats i samband med senaste allmänna valet. Listan ska fortlöpande kompletteras med de
som anmält intresse till att utses till förtroendeuppdrag. Fyllnadsvalsgruppen kan också
tillägga ytterligare kandidater. Listan, som ska vara tillgänglig för kretsens medlemmar,
ska också innehålla information om vilka krav som ställs på en förtroendevald. Listan ska
administreras av nomineringskommitténs senaste ordförande.

Under beredningen ska fyllnadsvalsgruppen samråda och ha en dialog med kretsstyrelsen och KF-gruppen. Samrådet och dialogen sker genom kretsstyrelsens ordförande resp.
gruppledaren.
Fyllnadsvalsgruppen ska, sedan kandidaterna tillfrågats om de står till förfogande för
uppdraget, till kretsstyrelsen normalt föreslå tre rangordnade kandidater för nominering.
Nominering
Kretsstyrelsen beslutar vem som ska nomineras. Kretsstyrelsen kan dock i visst fall delegera saken till kretsstyrelsens ordförande. Om så skett kan nomineringsbeslutet fattas
vid fyllnadsvalsgruppens sammanträde.
Kretsstyrelsen kan kalla till en nomineringsstämma om det behövs, t.ex. då oenighet om
vem ska nomineras uppkommit, om det är fråga om ett mycket centralt uppdrag eller
saken annars har särskilt stor vikt. Om nomineringsstämma hålls gäller normalreglerna
för nomineringsprocess om inte kretsstyrelsen beslutar annat. Om nomineringsstämma
ägt rum beslutar denna vem som ska nomineras.
Gruppledaren ska tillse att den utsedde personen nomineras till kommunfullmäktiges
fyllnadsval.
Nomineringskommitténs senaste ordförande ska tillse att kretsmedlemmarna informeras
om nomineringen. Informationen ska ske genom utskick av e-post till kretsens medlemmar där så kan ske och kungöras på uppsalakretsens hemsida.
Nomineringskommitténs senaste ordförande ska också tillse att media informeras om
saken på lämpligt sätt där så bör ske.
Jäv
Kommunallagens regler om jäv tillämpas analogt på dessa riktlinjer.

