Normalregler för nomineringsprocess till kommunfullmäktige
Kretsens årsstämma beslutar senast året före valår om kretsens regler för nomineringsprocessen.
Kretsstyrelsen ansvara för att lägga fram ett förslag.
Normalregler för nomineringsprocessen kan antas i sin helhet eller utgöra underlag för det förslag
som kretsstyrelsen utarbetar inför årsstämman.

Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar
Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av kretsen 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.

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 29 maj 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 kan ske på olika sätt. Det kan röra sig om skriftligt material i tryck eller på
webb. Utfrågningar, hearings eller samtal med de personer som kandiderar kan komplettera
presentationen. Om presentationsmöten genomförs ska alla medlemmar bjudas in till dessa.

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, elektroniskt eller fysiskt i lokal t.ex. i samband
med en kandidatutfrågning. Om kretsens årsstämma 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 tredje platser per kandidat ska redovisas.
Resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska tillsammans med resultatet från andra
urvalsmetoder vara tillgängligt för kretsens alla medlemmar inför beslut om valsedel.

Kompletterande urvalsmetoder
Som komplement till den rådgivande medlemsomröstningen kan djupintervjuer och öppna
kandidatutfrågningar hållas. Kretsens årsstämma beslutar om vilka metoder som ska genomföras och
nomineringskommittén ansvarar för att verkställa beslutet.
Djupintervjuer kan 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
Kretsstyrelsen avgör om de ska föreslå en eller flera valsedlar.
Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund
förnomineringskommitténs 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 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.
Förslaget till valsedel ska tillsammans med beskrivningar av urvalsmetoderna finnas tillgängligt för
alla medlemmar senast åtta dagar före nomineringsstämman.

Beslut om valsedel
Valsedel till kommunfullmäktige fastställs/beslutas på nomineringsstämma dit alla kretsens
medlemmar har kallats (medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter) och
har rösträtt.
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. 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 fullmäktige. 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.
Om flera valsedlar förekommer ska nomineringsstämman besluta om vem som är Centerpartiets
främste kandidat efter valet eller besluta om personkryssen ska avgöra detta.

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.
Kretsen förvarar kandidatförsäkran i original och sänder en kopia till distriktet.

Anmälan av valsedel
Kretsstyrelsen är ansvarig för att sända beslutat förslag tillsammans med justerat protokoll till
distriktet före det datum distriktet meddelat.
Distriktet ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar lämnas in till valmyndigheten pådet sätt
myndigheten anvisat.

