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1. Att förhandla efter ett val
Efter ett val tar förhandlingar vid, en majoritet eller en opposition ska förhandlas fram och
poster ska tillsättas. På Connect finns hjälp för dig att räkna ut hur många platser partiet tar
av egen kraft och hur många ledamöter vårt valresultat garanterar oss exempelvis i en 15
mannanämnd.
För Centerpartiet är det viktigt att vår politik ska få genomslag i kommunen/landstinget/
regionen. Det är viktigt att komma ihåg att förhandla fram den politik som vi vill
genomföra i första hand och vilka personer som ska ta vilka positioner i andra hand.
Centerpartiet jobbar, både före och efter valet, utifrån devisen, laget före jaget.
1.1 Nominering till nämnder och styrelser i kommunen
Efter allmänna val ska kretsens/distriktets styrelse utse en nomineringsgrupp, som
förbereder de val som kommunfullmäktige ska förrätta. Nomineringsgruppen ska ha
förankring såväl i den nyvalda fullmäktigegruppen som i partiets organisation, dvs
kretsstyrelse eller distriktsstyrelse utifrån om det är kommunval eller landstings/regionval.
Om den parlamentariska situationen är oklar ska beslut fattas i samråd med den nyvalda
kommunfullmäktigegruppen, om partiets fortsatta agerande vad gäller politik och
parlamentariskt samarbete.
Nomineringsgruppen ska brett inhämta önskemål och synpunkter och därefter
upprätta ett förslag till partiets representation. Styrelsen ska kalla till medlemsmöte,
som fattar ett beslut om partiets representation. Beslutet är en rekommendation till
kommunfullmäktigegruppen, som enligt gällande lagstiftning är suverän att fatta beslutet i
kommunfullmäktige.
Med hänsyn till värdet av ett förtroendefullt och regelmässigt samråd mellan
kommunfullmäktigegrupp och centerorganisationerna, rekommenderas att nomineringar
under hela perioder sker efter överläggningar med partiets styrelse på kommun respektive
distriktsnivå.
1.2 Jämkade uddatalsmetoden
Som mandatfördelningsmetod i kommunfullmäktige används den jämkade
uddatalsmetoden. Enligt den jämkade uddatalsmetoden delas mandaten ut ett och ett. För
att avgöra vilket parti som ska ha ett mandat beräknar man ett så kallat jämförelsetal för
varje parti. Det första jämförelsetalet fås genom att varje partis röstetal delas med 1,4. Det
parti som har högsta jämförelsetalet får det första mandatet i valkretsen.
Jämförelsetalen beräknas exakt men redovisas med två decimaler utan höjning av den
andra decimalen. Om jämförelsetalen är lika stora ska lottning ske. Från och med de
allmänna valen 2018 gäller följande: för ett parti som inte har fått något mandat är
dess jämförelsetal lika med dess röstetal delat med 1,2. När ett parti har fått ett mandat
divideras partiets röstetal med dubbla antalet mandat plus 1. Divisorserien blir alltså
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1,4 – 3 – 5 – 7 – osv. Övriga partier behåller sina jämförelsetal tills de fått ett mandat.
När ett parti t.ex. har fått sitt andra mandat delas röstetalet med 5 för att få fram nästa
jämförelsetal. Efter tredje mandatet delas röstetalet med 7 osv.
1.3 Entalsmetoden
En annan modell är heltalsmetoden (d’Hondts metod, division med 1; 2; 3; ...), som
används när man fördelar mandat i kommunala nämnder och styrelser. Heltalsmetoden blir
proportionell först vid mycket större antal mandat än den jämkade uddatalsmetoden. Stora
partier gynnas därför av heltalsmetoden. För att motverka detta ingår man ofta i så kallad
valteknisk samverkan mellan olika partier för att få en bättre proportionalitet.
Vi förordad denna modell när ni ska beräkna mandat i nämnder och styrelser. Använd
räknesnurran på Connect där ni kan räkna på hur era mandat faller ut i olika typer av
samverkans konstellationer. Det är inte säkert att det parti som tagit på sig rollen att räkna
ut mandatfördelningen räknar rätt! Så gör en egen beräkning.
1.4 Nyval och omval
Vid nyval och omval kan tidsfaktorn innebära att ett förenklat nomineringsförfarande bör
tillämpas. Kretsstyrelse beslutar då om formerna för nomineringen. Samråd före beslut ska
ske med distriktet.
1.5 Vad gäller om ett samarbete upphör?
Om avgörande förändringar måste göras i förhållande till tidigare fastställd strategi, ska
ett medlemsmöte hållas. Syftet med medlemsmötet är att diskutera och besluta kring hur
partiet ska agera, exempelvis gå in i ett nytt samarbete, stå helt fria med mera.
1.6 Vad säger kommunallagen?
Vid ny majoritetsbildning under innevarande mandatperiod finns följande att läsa i
kommunallagen 4 kap 10 § a:
Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige
eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.
Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats
eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.
1.7 Samarbete mellan fullmäktigegrupp och krets/
distriktsstyrelse
Både kretsen och distriktet har ansvar för den politiska utvecklingen. Enligt stadgarna ska
kretsen erbjuda människor politiska diskussioner kring frågor som rör kommun, landsting,
region och riksdag. Samt att regelbundet kalla samtliga medlemmar till kretsmöten där
aktuella politiska och organisatoriska frågor diskuteras.
Styrelsen har även ansvar för att ha kontinuerlig kontakt med fullmäktigegruppen och i
samråd med denna kalla till gemensamma överläggningar.
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2. PErsoner som kan ge stöd
2.1 Kommunal nivå
• Carola Gunnarsson, Sala, carola.gunnarsson@sala.se, 070-161 83 45
• Magnus Svensson, Söderhamn, magnus.svensson@centerpartiet.se, 072-708 19 35
• Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, mari-louise.wernersson@falkenberg.se,
• 070-666 11 05
• Sofia Nilsson, Östra Göinge, sofia.nilsson@centerpartiet.se, 070-953 63 14
• Göran Gunnarsson, Östergötland, goran.gunnarsson@regionostergotland.se,
072-206 66 88
• Christina Davidsson, Nybro, christina.davidson@centerpartiet.se, 070-553 21 70
• Per Schöldberg, Växjö, per.scholdberg@vaxjö.se, 070-979 48 72
• Ulrika Liljeberg, Leksand, ulrika.liljeberg@leksand.se, 070-237 33 07
• Henrik Lander, Karlstad, henrik.lander@centerpartiet.se, 070-557 30 61
• Berit Jansson, Norrtälje, berit.jansson@centerpartiet.se, 070 515 43 31
• Patrik Holmberg, Trelleborg, patrik.holmberg@centerpartiet.se, 070-881 77 70
• Carina Bengtsson, Ljungby, carina.bengtsson@centerpartiet.se, 073-373 91 13
• Mattias Larsson, Umeå, mattias.larsson@centerpartiet.se, 070-682 17 19
• Henrik Oretorp, Halmstad, henrik.oretorp@centerpartiet.se, 070-334 75 13
• Stefan Bergström, Sundbyberg, cstefan@centerpartiet.se, 070-087 55 55
• Stig Agnåker, Falkenberg, stig.agnaker@centerpartiet.se, 070-510 61 77
• Catarina Deremar, Tierp, catarina.deremar@tierp.se, 070-336 81 60
• Mailis Dahlberg, Vaxholm, mailis.dahlberg@centerpartiet.se, 070-524 09 22
• Tobias Bernhardsson, Färgelanda, tobias.bernhardsson@centerpartiet.se, 073-627 80 62
• Anders Ahlgren, ahlgren.dalarna@gmail.com, 070-567 50 07
2.2 Landsting och regioner
• Lena Reyier, Dalarna, lena.reyier@centerpartiet.se, 070-576 29 68
• Rune Backlund, Jönköpings län, rune.backlund@centerpartiet.se, 070-279 61 57
• Ewa-May Karlsson, Västerbotten, EwaMay.karlsson@vll.se, 070-663 64 94
• Hans Hedlund, Västernorrland, hans.hedlund@centerpartiet.se, 070-285 16 17
• Eva Hellstrand, Jämtland/Härjedalen, eva.hellstrand@centerpartiet.se, 070-601 28 95
• Eva Nypelius, Gotland, eva.nypelius@gotland.se, 073-980 50 97
• Birgitta Andersson, Västmanland, birgitta.andersson@centerpartiet.se, 070-257 30 30
• Göran Gunnarsson, Östergötland, goran.gunnarsson@regionostergotland.se,
072-206 66 88
2.3 Regionenheten
I arbetet att nå största möjliga påverkan på den lokala och regionala politiken finns
Centerpartiets regionenhet som stöd. Tveka inte att ta kontakt. Regionenheten finns i hela
landet. Du hittar kontaktuppgifter till din region här:
https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/regionenheten.html
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3. Förberedelser
Målet med de flesta förhandlingar är att båda parter ska känna sig nöjda. För att uppnå
detta krävs planering och research. För att bli en duktig och framgångsrik förhandlare
krävs både kunskap om dig själv som förhandlare och förståelse för motparten.
Väl genomförda förhandlingar bygger på att man förberett sig. Vi som parti har mycket
att vinna på att vara väl förberedda inför en förhandling efter ett val. Då känner vi oss
tryggare och säkrare, vilket kommer återspegla sig i vårt kroppsspråk, vår retorik och hur
vi låter.
Vi kan också möta de andra partierna med en insikt om vilka frågor som är viktiga för dem
samtidigt som vi kan föra fram våra viktiga frågor på ett trovärdigt och genomtänkt sätt.
Var beredd både före och efter valet.
3.1 Före valet
• Ett genomarbetat valprogram under valrörelsen gör det lättare att prioritera inför
förhandling
• Notera vilka frågor som är viktiga för de andra partierna
• Skaffa beredskap till förhandling efter valet.
3.2 Efter valet
• När valresultatet är färdigt. Analysera. Vilka möjligheter till samarbeten finns.
• Vad har vi för förhandlingsposition? Behövs vi i ett samarbete?
• Skaffa mandat att förhandla. En förhandlare och en referensgrupp.
• Tag initiativ till förhandling
3.3 Politiska frågor
• Prioritera frågorna i vårt valprogram. Vilka frågor är våra ”dealbreakers”?
• Har någon fråga som inte funnits i valprogrammet blivit viktig för partiet och vår
valseger?
• Sätt upp mål. Var vill vi att förhandlingen ska sluta?
• Vad är viktigt för motparten?
3.4 Poster, resurser och arvoderingar
• Sätt er in i regelverket. Det går att förhandla om allt. Växla mot annat om det tar stopp.
• Se till att få arvoderade personer. Åtminstone en frontfigur. Utan det får partiet sämre
resurser att driva sin politik.
• Se till att få poster som hänger ihop med profilfrågor

6

4. Tänk igenom och Diskutera
4.1 Politik och värdegrund
1. Vilka är våra grundläggande värderingar?
2. Vad vill vi driva för politik?
3. Vilka frågor kan vi ge efter på och vilka kan vi inte släppa?
4. Vilka värderingar styr de andra parterna som vi ska förhandla med?
Det är viktigt att partierna tar hänsyn till varandras värderingar och långsiktiga strategier
inför samarbetet. Alla former av maktspel där en starkare part försöker utnyttja sin
maktposition till sin fördel är dömda att misslyckas på sikt. Det är bara en tidsfråga. Så
gott som alla långsiktigt väl fungerande samarbeten upplevs som rättvisa och jämställda av
de inblandade partierna.
4.2 Förhandlingsposition
1. Vilka fler partier kan parten föra förhandlingar med förutom oss?
2. Hur ligger vi till just nu jämfört med dem?
3. Vilka alternativ finns för en majoritet/opposition?
Tänk igenom om det finns en plan A och en plan B utifrån hur våra förhandlingsparter
agerar?
4.3 Problem och personrelationer
1. Vilka problemställningar finns?
2. Vilka personrelaterade frågor kan komma upp?
3. Vilka frågeställningar kommer vi eller de att vilja ta upp?
4. Vad behöver vi ta reda på?
Tänk igenom om det finns åsikter om företrädare och vilka personliga relationer som
måste synliggöras för att ni ska komma framåt. Ta även uppom det finns synpunkter på
våra företrädare som försvårar förhandlingen.
4.4 Tidsperspektiv
1. Vilket perspektiv har vi och vårt parti och varför?
2. Behov över viss tid?
3. Variationer över tiden?
4. Kan vi fördela ledarskapet olika över mandatperioden?
4.5 Samarbetet
1. Hur väl fungerar information partierna emellan?
2. Hur fungerar dialog och insyn?
3. Hur vill vi att det ska fungera?
4. Gemensamma möten, aktiviteter och evenemang?
5. Hur kommunicerar vi med medborgarna?
6. Hur kommunicerar vi internt inåt i samarbetet i politiken?
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4.6 Mångfald och jämställdhet
När ni förhandlar fram det politiska ledarskapet är det viktigt att se till att vi lever som
vi lär. Att vi främjar jämställdhet, mångfald och att olika åldrar finns representerade. Ta
även hänsyn till våra målgrupper utifrån det valresultat ni fått. Beakta representation av
värdefasta, utmanare och sökare.
Det är även viktigt att tänka på hur vi väljer våra ledare då ledarskapet är den viktigaste
komponenten till att skapa förändring för ökad mångfald och jämställdhet. Ett ledarskap
som bygger på kunskap, värdegrund och styrdokument. Det är dessa komponenter som är
verktygen för en rättvis och konsekvent ledare.
Att leda för mångfald och jämställdhet är att erkänna och aktivt säkerställa en trygg och
positiv miljö för de individuella skillnaderna. Det handlar alltså inte om tolerans utan att
på ett likvärdigt sätt ta tillvara på de rika dimensionerna som mångfald faktiskt ger.
4.7 Vem förhandlar?
Det är viktigt att de som förhandlar inte själva har en egen vinning på förhandlingens
resultat. De ska tänka på partiets bästa i förhandlingen och inte på personliga positioner.
Relationer som skapas och utvecklas till ett fungerande samarbete baseras oftast på
öppenhet, ärlighet och en ömsesidig vilja att försöka förstå, hjälpa och vara generösa
mot varandra. Om generositeten är ömsesidig är förutsättningarna för ett väl fungerande
långsiktigt samarbete väldigt goda.
Människor med stora hjärtan uppfattas ofta som givmilda, naturligt starka och modiga.
Fundera över hur människor med stora hjärtan som du känner är som förhandlare.
Finns det någon sådan i din krets, som ni kan ta med som förhandlare?
4.8 Personer
Attityd är ett samlingsnamn för våra värderingar, tankar och våra beteenden. I en
värderingsstyrd organisation är attityden väldigt viktig. Det gäller inte enbart att nå resultat
utan det gäller att nå resultat med rätt attityd.
1. Hur uppfattas vårt parti och våra företrädare?
2. Hur agerar våra företrädare då det gäller måluppfyllelse kontra attityd?
3. Hur ser vi till att våra företrädare når måluppfyllelse, dvs att de genomför vår politik
samtidigt som de skapar förtroende och goda relationer?
4. Hur är vår relation partierna emellan?
5. Finns gamla surdegar som måste städas undan?
6. Hur bygger vi goda personliga relationer?
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5. Förhandling
Ta initiativ till förhandlingen. Bjud in!
5.1 Plats
Var ska förhandlingen äga rum? Hur skapar vi en trivsam och behaglig miljö?
5.2 Positiv inledning
Bryt isen, ”tala väder” i positiv anda, känn in motpartens tempo, ordval, kroppsspråk och
tonfall. Betona vikten av mötet. Bekräfta personerna omkring dig.
Inled med att berätta vad ni har för mål med förhandlingen och ställ samma fråga till
de andra partierna. Fortsätt därefter att ställa öppna frågor som gör att ni kan identifiera
motpartens motiv och målsättning med förhandlingen.
Se till att det finns någon som antecknar det som ni kommer fram till och tar upp.
5.3 Nästa träff
Se till att det alltid finns betänketid och tid att förankra innan ni kommer överens om
något. Det ni förhandlar fram måste vara väl förankrat i partiet för att det ska hålla hela
vägen.
5.4 Fördelning av platser i nämnder och styrelser
Enligt den svenska lagstiftningen skall platser i styrelser och nämnder fördelas
proportionellt mellan partierna i fullmäktige. Kom dock ihåg att det ofta gynnar oss att
blida valtekniska samverkan och partikonstellationer då fler mandat i fullmäktige tenderat
att generera fler platser i styrelser och nämnder.
Normalt har valberedningen ett förslag enligt en överenskommelse partierna emellan.
Ledamöterna och ersättarna väljs då på det vanliga sättet med majoritetsval. När partierna
förhandlar brukar de ”snegla” på vilket resultat ett val enligt lagen om proportionellt
valsätt skulle ge. Lagen har därför också en viss betydelse vid majoritetsval.
Läs gärna mer på SKL:s hemsida:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/
fordelningavplatserinamnder.1136.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/
fordelningavplatserinamnder/exempelpahurplatserkanfordelasiennamnd.1114.html

9

6. Exempel från en intervju
Intervju med Stig Agnåker.
Stig har under flera år förhandlat om poster i Falkenberg, observera att i Falkenberg så har
Centerpartiet alltid utgått som största borgerliga parti. Han skickade med följande utifrån
sin erfarenhet.
Beroende på vilken position Centerpartiet har i kommunen så kan förhandlingarna se olika
ut. Är vi största parti så kräver de andra partierna mest och då kan man ibland känna sig
som förlorare. Speciellt om det är en svag majoritet och små eller lokala partier kräver
mycket poster för att vara med i samarbetet.
Här är det viktigt att vara förberedd med både vilka fysiska personer som vi är beredda att
fördela posterna till, samt vilka politiska frågor de vill driva. Vilka poster är viktigast för
att få igenom partiets politik. Det kan ses som en styrka att vi är väl förberedda med vilka
kandidater vi har. Är man inte förberedd så rycker övriga partier i positionerna hårt.
Viktigt att man är beredd redan på valnatten och börjar förhandla, och kanske redan innan
har kontakt med de man tänker sig samarbeta med, eller fortsätta samarbete.
Är vi i opposition så kan det mer handla om att se till att försöka få platser i de nämnder
och styrelser som kan vara strategiskt viktiga för att få tillgång till information och arbeta
aktivt med oppositionspolitik. T.ex. platser i kommunstyrelse samt större nämnder. Här
kan valteknisk samverkan bli viktig för att få tillträde till fler poster.
Små partier kräver alltid mycket och har stor möjlighet att få igenom det, man kan alltid
”Hota” med att annars ställer vi inte upp på samarbete. Givetvis är detta också något vi
skall tänka på i det fall där majoriteten kanske hänger på oss. Samtidigt skall man alltid
ha med sig att samarbetet skall hålla hela mandatperioden och vi skall ha medlemmar som
kan besätta posterna.
Tänk noga till kring teknisk valsamverkan, vad det kan ge. Ibland kan det finnas partier
som inte ingår i varken majoritet eller oppositions samarbete. Då kan man knyta med
sig dem i en valteknisk samverkan som ger det partiet plats i nämnd och extra platser för
Centerpartiet eller majoriteten att förhandla om.
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7. Referensmaterial
Förhandlingspodden med Carl Fhager
Förhandling av Nils Lindell
Förhandlingsbart: metodbok i förhandlingsteknik av Alain Lempereur, Aurélien
Colson & Erik Wetter
Vägen till ja: en nyckel till framgångsrika förhandlingar av Roger Fisher, William Ury,
Bruce Patton
Optimal förhandling: affärsförhandlarens guide till långsiktig lönsamhet: filosofi,
strategi, teknik och taktik av Robert Unt
Här finns ett urval av de regler som gäller för kommunal- och landstingsval
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill.1021.html
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