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Försäkran för kandidat och förtroendevald 
 
Jag som kandiderar/har förtroendeuppdrag för Moderata Samlingspartiet/Moderaterna, har som mål att vinna 
förtroende och maximalt inflytande för partiet. Politiska uppdrag erhålls genom medlemmarnas och väljarnas 
förtroende samt partiets styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt politiska arbete är att få genomslag 
för moderata värderingar och moderat politik i samhället. 
 
Att inneha förtroendeuppdrag för Moderaterna innebär främst att varje dag förvalta väljarnas förtroende på bästa 
sätt. Det ska vara både roligt och utvecklande att vara förtroendevald. Uppdraget innebär också: 
 

 att i det politiska arbetet verka för grundläggande moderata värderingar, till exempel att alla människor 
har lika värde 

 att vara ett föredöme och iaktta god moral, till exempel iaktta försiktighet vid ekonomiska transaktioner, 
särskilt med andras pengar 

 att delta aktivt i den moderata gruppens arbete och utveckling, följa gruppens arbetsordning och ha hög 
närvaro i förtroendeuppdrag jag väljs till 

 att delta aktivt i den lokala verksamheten, i val- och kampanjarbete, väljarkontakter, partiets utbildning 
och annan kompetensutveckling – även mellan valen 

 att i kampanjer, även personkampanjer, och som förtroendevald, iaktta de regler och överenskommelser 
som finns inom Moderaterna, mellan partier och i lag eller författning 

 att jag är en offentlig person och därmed representant för Moderaterna i alla sammanhang, i såväl ord 
som handling, även om jag är personvald 

 att vara tillgänglig och öppen för synpunkter och förslag från medlemmar och allmänhet, att föra inform-
ation vidare men också ha en skyldighet att hålla mig informerad om partiets politik 

 att inte söka information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra, utan 
enbart använda öppna källor för informationsinhämtning 

 att jag är skyldig att informera partiet (förbundsledning/partiledning) om jag befarar att mitt förtroende 
kan ifrågasättas 

 att jag bör ta ”time out” om jag befinner mig i en rättsprocess som riskerar att störas, eller om den riske-
rar att undergräva mina möjligheter att behålla mitt förtroende 

 att jag avsäger mig mina uppdrag om jag förbrukat mitt förtroende: 
 genom att utnyttja förtroendemannarollen för att tillskansa mig privata förmåner 
 genom att i lagakraftvunnen dom ha fällts för brott där det finns enskildabrottsoffer och/eller annan 

brottslighet som inte är ringa 
 genom att i lagakraftvunnen dom ha fällts för brott som riskerat att orsakaallvarlig skada/risk för annan, 

exempelvis rattfylleri 
 att jag omedelbart ska avsäga mig mina uppdrag om jag lämnar partiet, om jag bryter mot ovanstående 

regler eller om gruppen, normalt fullmäktigegruppen (eller motsvarande), beslutar att den inte längre har 
förtroende för mig som representant. Ett sådant beslut skall föregås av att undertecknad och förbunds-
styrelsen beretts tillfälle att yttra sig. 

 
Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran: 
Jag åtar mig uppdrag och försäkrar samtidigt på heder och samvete att jag, i enlighet med samtliga punkter 
ovan, på bästa sätt ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden. Om jag inte undertecknat försäkran 
utgiven av annan delorganisation i partiet gäller ovanstående försäkran även för samtliga andra uppdrag jag full-
gör på partiets uppdrag. Försäkran signeras digitalt. 
 
Genom underskrift av denna försäkran ger jag dessutom mitt samtycke till att Moderata Samlingspartiet behand-
lar all information om mig, som har samband med, eller är av relevans för min kandidatur/förtroendeuppdrag och 
att Moderata Samlingspartiet får behålla uppgift om att jag kandiderar/haft förtroendeuppdrag samt även, om 
mitt medlemskap upphört, att jag varit medlem. Behandlingen sker i syfte att Moderata Samlingspartiet vid var 
tid ska ha information om förtroendevalda och tidigare förtroendevalda. Jag har förstått och tagit del av den in-
formation rörande behandling av personuppgifter som Moderaterna publicerar. Jag ger samtidigt mitt samtycke 
till att Moderaterna publicerar uppgifter om mig som kandidat/förtroendevald, exempelvis på moderata hemsi-
dor/bloggar och andra sociala eller nya medier. 
 

Detta dokument kan endast undertecknas elektronisk med en e-legitimation. 

 


