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Regler för nomineringsprocess till riksdag och landstingsfullmäktige 
Dessa regler gäller vid val till riksdag och landstingsfullmäktige i Västmanlands län. 

Reglerna är antagna av distriktsstämman 17 april 2021. Till reglerna finns även en 

antagen tidsplan för processen. 

Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar 

Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av distriktsstämman 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. 

Förnomineringen startar i samband med distriktsstämman den 17 april 2021.  

Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i 

presentationen till medlemmarna är den 17 maj 2021. 

Nominering kan ske via formulär, nomineringsblankett eller direkt till någon av 

ledamöterna i nomineringskommittén. Nomineringskommittén ansvarar för att alla 

medlemmar får information om hur de kan nominera kandidater. 

Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås 

i förnomineringen. Medlemskap i centerrörelsen – Centerpartiet, Centerkvinnorna, 

Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenter – krävs först då listan ska beslutas 

på nomineringsstämman. 

Medlemskap i centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera och 

kandidera för Centerpartiet.  

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge sitt medgivande innan namnen 

presenteras för medlemmarna.  

Kandidatpresentation 

Ur arbetsordningen: 

”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.”  

Alla kandidater som nominerats inom rätt tid kommer presenteras genom en digital 

kandidatpresentation. 
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Presentationen kommer bestå av namn, bild, kortare personlig information och vilka 

politiska frågor som personen önskar driva/engagera sig i som förtroendevald för 

Centerpartiet. 

Medlemmar som inte har någon e-postadress registrerad i medlemsregistret kommer få 

kandidatpresentationen tillsänt sig med brev.  

Urvalsmetoder 

För att ta fram förslagen till valsedlar kommer ett antal urvalsmetoder att användas. 

Urvalsmetoderna är tänkta att komplettera varandra och ge olika infallsvinklar. Det är 

viktigt att medlemmarnas synpunkter hörsammas genom de metoder som används. 

Intervjuer 

Intervjuer är en viktig urvalsmetod där kandidaternas förutsättningar, ambition och 

engagemang i en kommande valrörelse och efterföljande mandatperiod kan undersökas 

närmare.  

Intervjuer kan och bör även göras med andra nyckelpersoner inom centerrörelsen för att 

söka underlag för vilken kandidattyp som bedöms vara bäst lämpad. Röster utanför 

rörelsen kan även finnas med i ett sådant underlag. 

Nomineringskommittén ansvarar för att göra ett urval av intervjuer. 

Utfrågningar 

Öppna utfrågningar där medlemmar kan lyssna på kandidaterna ska anordnas på olika 

platser i länet. Utfrågningarna kan ordnas digitalt eller fysiskt. Utfrågningar ger 

kandidaterna möjligheter att presentera sig inför medlemmarna och för medlemmarna 

att skaffa sig en bättre bild av kandidaten än den skriftliga kandidatpresentationen. 

Utfrågningar kan ordnas efter teman eller inom en särskild politisk fråga. När 

utfrågningar anordnas ska samtliga kandidater ges samma förutsättningar att delta. 

Medlemsomröstning 

För att alla medlemmar ska kunna bidra med sin åsikt under nomineringsprocessen ska 

en medlemsomröstning genomföras.  

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.  
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Medlemmar ska även ha möjlighet att föreslå nya kandidater som inte förnominerats 

under medlemsomröstningen. 

Medlemsomröstningen ska genomföras digitalt samt brev för de som inte har möjlighet 

till digital röstning. Röstningsförfarandet ska vara anonymt och säkerställa att varje 

medlem endast kan avge en röst. 

Nomineringskommittén ansvarar för att ovan urvalsmetoder och moment genomförs, 

samt att genomförande sker på ett transparent och rättvist sätt. 

Förslag till valsedel  

Nomineringskommittén ska till nomineringsstämman föreslå en valsedel till riksdagen 

samt en gemensam valsedel för länets två landstingsvalkretsar. 

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 

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 redogörelse av nomineringskommitténs 

arbete finnas tillgängligt för ombuden senast åtta dagar före nomineringsstämman.  

Beslut om valsedel/Nomineringsstämma 

Valsedel till landstings-/regionfullmäktige och riksdag fastställs/beslutas på 

nomineringsstämman dit ordinarie distriktsombud kallas. Mötet ska vara öppet för alla 

medlemmar. 

Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.  

Innan valsedeln behandlas 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 valsedeln beslutas på nomineringsstämman. 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 
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efter valet, vilket innebär att valsedelns förstanamn också är Centerpartiets främste 

kandidat efter valet.  

Nomineringskommittén ska till nomineringsstämman lägga fram ett förslag på hur 

personkryssen ska hanteras. Förslaget ska i förväg vara förankrat med distriktsstyrelsen. 

Kandidatförsäkran  

Alla som kandiderar på valsedeln ska skriva under en kandidatförsäkran i samband med 

att de accepterar sin nominering. 

Distriktet ansvarar för att förvara kandidatförsäkran i original under hela 

mandatperioden.  

Anmälan av valsedel  

Distriktet ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar inom distriktet lämnas in till 

valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat.  

Beslut om Centerpartiets representation efter valet (gäller enbart 

landstingsvalet) 

Beslut om hur regionuppdrag efter valet ska fördelas beslutas på nomineringsstämman. 

Tidsplan för nomineringsprocess –riksdags- och regionval 2022 
 

2021:  

17 april Förnominering startar 

Antagande av regler för nomineringsprocessen 

17 maj Förnomineringen avslutas 

21 maj – 3 juni Acceptera sin nominering 

Maj - augusti Kandidatutfrågningar 

Juni Intervjuer påbörjas 

1 juli – 15 augusti Insamling kandidatpresentationer inför medlemsomröstning 

1 –  

17 september 

Medlemsomröstning 

1 november Handlingar ut till stämmoombud 

13 november Nomineringsstämma – fastställande av valsedlar 

 


