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Policy för val 

1 Formalia  

1.1 Sammanfattning  
Det är organansvariges uppgift att leda sitt organ och se till att organet uppfyller sitt syfte under 

sitt verksamhetsår. För de flesta organansvariga ingår det att interrimsvälja sina ledamöter som 

ska hjälpa till att utföra organets uppgifter. I denna valprocess åläggs det organansvariga med 

eventuell hjälp av Valberedningen och/eller Revisorerna att lysa samt marknadsföra val, ta 

emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera 

kandidaternas lämplighet och välja de kandidater organansvariga finner lämpliga. Under 

Sektionsmötet ska minst organansvarig vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och 

antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella 

frågor. Organansvariga svarar på frågor som grupp och inte individuellt. Om ingen 

organansvarig kan närvara bör en text över valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan 

Sektionsmötet. 

1.2 Syfte  
Detta policydokument har upprättats för att säkerställa att Kemisektionens valprocesser 

genomförs sakligt och med integritet samt hjälpa organansvariga vid funderingar kring hur en 

valprocess bör gå till. Policydokumentet berör de organ som utför sina egna interrimsval. Om 

ett organ följer andra policydokument ska dessa gälla före detta, då detta ska anses som ett 

grundläggande valförfarande för samtliga organ och det i vissa fall kan finnas behov av 

ytterligare riktlinjer. 

1.3 Historik  
Policy för val, färdigställdes den 23-11-2017 av Adam Eriksson och Anton Lagerholm med 

Policy för KLUMP och Valberedningens policydokument som mallar. Policydokumentet 

antogs på SM2 2017/2018. 
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2 Valprocessen 

2.1 Valprocessens startskede  
Organansvariga ska senast sex veckor innan aktuellt Sektionsmöte lysa de val som ska förrättas 

enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de 

sökande att lämna referenser till organansvariga. Samtliga kandidaturer och nomineringar 

skickas till valförrättarna skriftligen. Organansvariga ska vid nominering kontakta den berörda 

personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Organansvariga ska kalla samtliga 

kandidater till intervju om de finner så lämpligt samt i största möjliga mån genomföra 

intervjuer med alla kandidater. Om intervju inte finnes nödvändigt ska information om 

kandidaterna fås på annat sätt genom av kandidaten inskickade referenser och/eller externa 

referenser.  

2.2 Valprocessens mittenskede  
Valförrättare vid eventuella intervjuer bestäms av organansvariga för det berörda organet, men 

minst en som kan anses ska ansvara över kandidaterna bör finnas på plats. Samma personer 

skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. 

Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att 

gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused 

mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Om ingen intervju sker, utan valet 

istället sker genom referenskontakt skall ett antal frågor som speglar organets uppgift och 

kandidaternas lämplighet ställas, där samtliga kandidater ska ges samma chans.  

2.3 Valprocessens slutskede  
Efter avslutade intervjuer ska valförrättarna diskutera de kandiderande och besluta om vilka 

som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att 

kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov 

kan valförrättarna kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I de fall 

valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har 

de även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om 

vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska 

upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). 

Organansvariga ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela 

huruvida de är valda eller inte. Organansvariga skall även fråga om de valda accepterar sin plats 

samt rekommendera att kandidaten deltar på Sektionsmötet.  

2.4 Delgivande av information  
Det åligger organansvariga att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande 

till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta 

personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för 

Sektionsmötet att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. Organansvariga skall 

även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. 

Valhandlingarna ska överlämnas till Talmanspresidiet senast två veckor innan Sektionsmötet.  

2.5 Under SM  
Organansvariga ska under Sektionsmötet presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. 

Organansvariga besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Om ingen organansvarig kan närvara 

ska en text om valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan Sektionsmötet som då läses 

upp/visas upp för mötets deltagare.  
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2.6 Sekretess  
Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de 

olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av 

yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättare ska 

inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Organansvariga har innan 

offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall 

av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin 

kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt 

känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges 

SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg.  

2.7 Jävighet  
Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna 

post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet 

men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. Jävighet ska utan tvivel 

anses uppstå då:  

• någon ur personens familj söker posten, eller  

• personens pojkvän eller flickvän söker posten.  

Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i 

valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 


