Dessa regler avser kandidater till riksdag, regionfullmäktige, Göteborgs
kommunfullmäktige samt gruppledarkandidater till kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnder och Hälso- och sjukvårdsnämnd för Socialdemokraterna i
Göteborg och gäller inför och under mandatperioden 2019–2022.
Du skall som kandidat godta nedanstående regler.
Skriv sedan under blanketten och sänd eller lämna in den till partidistriktets
expedition, handlingen ska vara partidistriktet tillhanda senast 2018-01-09, annars
faller din kandidatur, vilket också sker om din medlemsavgift till Göteborgs
partidistrikt inte är betald. Har du uppdrag redan idag så ska även avgifter till
kommunalfonden/kansliavgiften vara betalda.
Reglerna nedan är uppdelade i två delar – Jag som kandidat och Jag som
förtroendevald, varför viss upprepning förekommer.

•

Jag accepterar att partidistriktets valledning är ansvarig för valrörelsen
och att valledningens syfte är att valrörelsen bedrivs utifrån att stärka
partiet

•

Jag accepterar att alla ekonomiska bidrag såväl till partiet eller till mig som
kandidat förvaltas av partidistriktets valledning. Om jag erhåller medel
som enskild kandidat disponeras dessa av valledningen i samråd med mig.
Alla bidrag som riktas till och används av mig skall redovisas öppet.

•

Jag accepterar att all annonsering och alla trycksaker skall ske i samråd
mellan mig som kandidat och partidistriktets valledning.

•

Jag måste som kandidat informera partiet om saker som berör min egen
person (tex saker i min bakgrund) om detta kan tänkas skada
allmänhetens förtroende för partiet eller för min egen roll som
förtroendevald.
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•

Jag har som kandidat tagit del av ledarskapsprofilen antagen av
partidistriktets distriktskongress 29 oktober 2017

•

Jag förbinder mig att delta i det lokala partiarbetet samt utåtriktade
valaktiviteter för att därigenom öka intresset för vår politik och mig som
kandidat.

•

Jag förbinder mig att ha en hög närvaro och i övrigt fullgöra mitt uppdrag
i det/de förtroendeuppdrag jag väljs till.

•

Jag förbinder mig att verka för program och strategier som partiet
demokratiskt har fastställt samt att följa de stadgar som gäller för
respektive parlamentariska grupp.

•

Jag är medveten om att inneha ett politiskt uppdrag förutsätter
förtroende från partiet under hela mandatperioden. Under
mandatperioden avgör distriktsstyrelsen eller dom de delegerar frågan till
om jag har brustit i förtroende. Om förtroendet brister eller om jag
lämnar Socialdemokraterna kommer jag att avsäga mig mitt/mina
uppdrag. Detta gäller även om jag bryter mot övriga regler i denna
kandidatförsäkran

•

Jag är medveten om att om jag väljer att lämna mitt uppdrag sker detta
först när en ny person valts till uppdraget.

•

Jag måste som förtroendevald informera partiet om saker som
uppkommer under mandatperioden som berör min egen person om detta
kan tänkas skada allmänhetens förtroende för partiet eller för min egen
roll som förtroendevald

•

Jag förbinder mig att betala Göteborgs kommunalfond
(2017 = 10% av det fasta arvodet, max 10 000 kronor/år)
och Västsveriges kansliavgift (10 % av både fasta- och
mötesarvoden, max 12 000/år).

•

Jag förbinder mig till att hålla mig uppdaterad gällande den
socialdemokratiska politiken både lokalt och nationellt.

•

Jag förbinder mig att utifrån min bästa förmåga delta i och bidra till
samhällsdebatten.
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•

Jag förbinder mig att regelbundet delta i partiarbetet, exempelvis
föreningsaktiviteter, större arrangemang som distriktskongresser, 1 maj,
Pride, samt utåtriktade aktiviteter för att därigenom öka intresset för vår
politik.

•

Jag förbinder mig att delta i utbildningar och annan verksamhet som
syftar till att stärka partiet och mig i mitt uppdrag samt utveckla mitt
politiska engagemang.

•

Jag är medveten om att jag är representant för Socialdemokraterna också
utanför mitt uppdrag och agerar utifrån denna insikt, bl a på sociala
medier.

Jag har tagit del av ovanstående kandidatförsäkran/valetiska riktlinjer och är
som socialdemokratisk kandidat/uppdragsinnehavare beredd att arbeta efter
dessa och följa dem i syfte att stärka partiet.

Göteborg den

Personnummer:

/

………………………………

…………………………………..
Underskrift

…………………………………..
Namnförtydligande

