
  

 

 

 

Antagen av Stockholms partidistriktsstyrelse den 2021-06-17 

 
1. Förhållningsregler som kandidat för Socialdemokraterna 
Genom att skriva under denna kandidat- och förtroendemannaförsäkran intygar jag 
att jag är medveten om vilka etiska förhållningsregler som jag är skyldig att följa när 
jag kandiderar för Socialdemokraterna i Stockholm, nämligen: 

– att jag ska verka för de program och riktlinjer som partiet har fastställt  
– att jag ska genomgå de kandidatutbildningar som partiet erbjuder 
– att jag ska stå till valledningens förfogande under valkampanjen 
– att jag ska överlåta förvaltningen av samtliga ekonomiska bidrag, såväl till partiet 
som till mig som enskild kandidat, åt valledningen, som i sin tur disponerar medlen i 
samråd med mig som kandidat 
– att jag ska inhämta godkännande från valledningen kring allt som rör annonsering 
och trycksaker för allmän spridning 
– att jag i den händelse att jag kommer i klammeri med rättvisan omedelbart ska 
informera valledningen och rätta mig efter dess beslut. 
 
2. Förhållningsregler som vald företrädare för Socialdemokraterna 
Jag är också medveten om vilka skyldigheter som jag enligt stadgarna har om jag blir 
vald till förtroendeuppdrag för partiets räkning, nämligen följande. 

Skyldigheter 
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har, 
förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem 
– skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut 
– skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till 
exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten 
– skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom 
det område som förtroendeuppdraget omfattar 
– skyldighet att erlägga de så kallade kansliavgifter som har beslutats av partiet 

– skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins 

värdegrund. 

 

Som förtroendevald för Socialdemokraterna kommer dina kontaktuppgifter att 

kunna offentliggöras. 

 

Jag är även medveten om att jag som företrädare för Socialdemokraterna i Stockholm 

överhuvudtaget är skyldig att uppträda på ett sätt som inte skadar partiet och att jag i 

grannlaga situationer själv ska ta initiativ till samråd med partidistriktets ledning samt 

att jag har att rätta mig efter dess beslut. Jag förbinder mig att läsa och följa 

uppförandekoden för Socialdemokraterna i Stockholm. 
 

Stockholm den _____________________ 

 
_________________________________ ______________________________ 
Medlemmens namnteckning Namnförtydligande 


