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”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. ” 

Kommentar: 

Inledningsavsnittet i kandidatförsäkran slår fast att den gäller både i kandidatskedet och i 

nästa skede när en kandidat har fått förtroendeuppdrag för Moderaterna. Detta betyder att 

tillämpningen av kandidatförsäkran är lika relevant från och med den tidpunkt som man av 

nomineringsstämma/årsmöte/förbundsstämma nominerats eller valts till ett uppdrag, under 

hela den tid man innehar uppdraget, till och med den tidpunkt man avslutar uppdraget.  

I huvudsak förstås här ”förtroendeuppdrag” som (a) uppdrag en medlem i Moderaterna har i 

kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen, eller (b) som uppdrag som någon av 

dessa tre politiska nivåer utsett någon medlem i Moderaterna till. Kandidatförsäkran gäller 

även för den som utses till nämndeman av Moderaterna.  

Jag försäkrar: 

att i det politiska arbetet verka för grundläggande moderata värderingar och 

följa partiets antagna regelverk, 

Kommentar: 

Principen om alla människors lika värde och andra grundläggande moderata värderingar är 

beskrivna i partiets olika styrdokument, riktlinjer och policyer. Exempel på sådana är idé- och 

handlingsprogram, etisk policy, värdegrundsdokument och liknande. Kandidaten/den 

förtroendevalde förbinder sig att arbeta för dessa värderingar och agera i enlighet med 

styrdokument, riktlinjer och policyer. 

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, 
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att vara ett föredöme, iaktta god moral samt visa gott omdöme i all min 

kommunikation inklusive sociala medier och andra digitala kanaler, 

Kommentarer: 

Moderata företrädare uppfattas alltid som partiets ansikte utåt. Därför har man ett särskilt 

ansvar för att uppträda i enlighet med partiets riktlinjer och policys samt att använda sunt 

förnuft i umgänget med andra människor i alla sammanhang, inklusive sociala medier och 

andra digitala kanaler. 

Som kandidat och förtroendevald ska man agera med gott omdöme och transparens 

gällande ekonomiska transaktioner och vara medveten om att det kan påverka förtroendet. I 

synnerhet gäller detta andras pengar, offentliga medel och arvoden. 

att delta aktivt i den moderata gruppens arbete och utveckling, följa gruppens 

arbetsordning och ha hög närvaro i förtroendeuppdrag jag väljs till, 

Kommentar: 

Den förtroendevalde förbinder sig till hög närvaro i sina förtroendeuppdrag samt i den 

tillhörande gruppens arbete och sammanträden. Den förtroendevalde ska ha god kännedom 

om gruppens arbetsordning. Gruppens ledning säkerställer närvarokontroll på gruppmöten 

med mera liksom att alla ledamöter och ersättare har kännedom om arbetsordning samt 

annan formalia. 

att delta aktivt i partiets interna och externa verksamhet under hela 

mandatperioden, 

Kommentar: 

Kandidater och förtroendevalda ska alltid hålla sig uppdaterade om partiets politik på olika 

områden samt föra ut information om partiets politik till den egna valkretsen och i andra 

relevanta sammanhang.  

Kandidaten förbinder sig att delta i av partiets anordnade kampanjer, valrörelse, 

utbildningsinsatser och annan kompetensutbildning i så hög grad som det är möjligt samt att 

vara aktiv i kontakten med väljarna. 

att i kampanjer, även personkampanjer, och som förtroendevald, iaktta de 

regler och överenskommelser som finns, 

Kommentar: 

Moderaterna uppmuntrar till och bejakar möjligheten för enskilda kandidater att bedriva 

personvalsrörelse och därigenom bli personvald till uppdrag i fullmäktige eller riksdagen. 

Kandidaten ska känna till de regler partiet fastställt för detta och agera i enlighet med dessa 
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regler. Kandidaten ska även känna till och beakta de regler och överenskommelser som 

finns mellan partierna och i lagstiftningen.  

att inte söka information eller material från andra partier som de själva inte valt 

att offentliggöra, utan enbart använda öppna källor för 

informationsinhämtning, 

Kommentar: 

Moderata kandidater och förtroendevalda ska inhämta och respondera på andra partiers 

politik och kampanjer från öppna källor. I och med utvecklingen av digitala kanaler, sociala 

medier med mera är möjligheterna till informationsinhämtning stor. Grundregeln är att iaktta 

försiktighet i förhållande till information som inte är allmänt tillgänglig.  

att jag är skyldig att informera partiet om jag befarar att mitt förtroende kan 

ifrågasättas, 

Kommentar: 

Kandidaten/den förtroendevalda äger en skyldighet att informera partiet om han eller hon 

befarar att förtroendet kan ifrågasättas. Med partiet menas i detta sammanhang inte enbart 

förenings-, förbunds- eller partiledning, utan även gruppledning i de sammanhang där detta 

är relevant. Ytterst är det partiet som måste avgöra när förtroendet kan ifrågasättas, 

exempelvis genom att något negativt för den enskilde kan få stor medial spridning och 

därmed vara ägnat att skada kandidaten/den förtroendevalda och/eller partiet. Grundregeln 

är att förekomma snarare än att förekommas. Partiorganisationen erbjuder mediestöd till 

kandidat eller förtroendevald enligt gällande mediepolicy.  

att om jag kan anses befinna mig i en situation där förtroendet för mig kan 

ifrågasättas på grund av rättsprocess eller annan anledning ska jag ta time-out 

från kampanjverksamhet och förtroendeuppdrag om partiet anser att så ska 

ske, 

Kommentar: 

Begreppet time-out ska här förstås att kandidaten (eller den förtroendevalde) ska avstå från 

att utöva sina uppdrag för partiet. Detta gäller alla uppdrag såväl uppdrag inom 

partiorganisationen, som förtroendeuppdrag i kommun, region, riksdag eller motsvarande. 

Utgångspunkten är att den förtroendevalde själv ska ta time-out, men partiorganisationen 

(förbundet, gruppstyrelse eller motsvarande) kan begära att en sådan time-out ska initieras.  

I normalfallet får rättsprocess här förstås som rättsprocess i brottsmål. Men det kan även 

finnas andra rättsliga förfaranden som har en sådan dignitet att förtroendet kan skadas. En 

bedömning får göras i varje enskilt fall i samspel mellan den förtroendevalda och 

partiorganisationen. Partiorganisationen äger tolkningsföreträde om de två parterna inte kan 

enas om en gemensam bedömning av huruvida en rättslig process riskerar att undergräva 
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förtroendet för den förtroendevalde, internt såväl som externt, och på så sätt är ägnat att 

skada partiet. I det fall partiet anser att den förtroendevalde ska ta en time-out ska 

innebörden av denna definieras av partiet. 

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 

enskilda brottsoffer och/eller annan brottslighet som inte är ringa, 

• genom att i lagakraftvunnen dom ha fällts för brott som riskerat att 

orsaka allvarlig skada/risk för annan, 

Kommentar: 

En kandidat eller förtroendevald ska avsäga sig sina uppdrag om han eller hon har nyttjat sin 

roll för att tillskansa sig privata förmåner. Med detta kan exempelvis menas ekonomiska eller 

andra materiella förmåner eller yrkesmässiga fördelar. Motsvarande gäller om den 

förtroendevalda har nyttjat sin egen position för att skaffa fördelar till närstående, som familj 

och vänner.  

Likaså ska den förtroendevalde avsäga sig sina uppdrag om han eller hon fällts för brott 

enligt ovan. Formuleringen ”där det finns enskilda brottsoffer och/eller annan brottslighet som 

inte är ringa” måste tolkas i sitt sammanhang och bedömas i varje enskilt fall men bör i 

normalfallet innebära brott med fängelse i straffskalan. 

att jag omedelbart ska avsäga mig mina uppdrag om jag lämnar eller utesluts 

ur 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. 

Kommentar: 

Arbetsordningen för fullmäktigegrupper reglerar hur ett förfarande om misstroende mot 

enskild ledamot eller ersättare ska gå till. Det finns inga formkrav för vem inom gruppen som 

kan initiera ett ärende om misstroende, men i normalfallet initieras ett ärende av 

gruppstyrelse (motsvarande) i samråd med partiorganisationen (det vill säga förbundet). 

Kandidatförsäkran begränsar i sig inte gruppens möjlighet att uttala misstroende. 

En fullmäktigeplats ägs av ledamoten (ersättaren) själv, och partiet kan inte – på laglig grund 

– ”tvinga” någon att avsäga sig en sådan. Däremot är den ömsesidiga överenskommelsen 

mellan kandidat och parti att den förtroendevalde ska avsäga sig ett sådant uppdrag om han 

eller hon lämnar partiet, blir utesluten eller får ett misstroende riktat emot sig.  
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Fullmäktige kan återkalla uppdragen om en förtroendevald vägrats ansvarsfrihet eller det 

finns en lagakraftvunnen dom, där lägst två års fängelse eller mer kan följa.  

Övriga uppdrag – det vill säga uppdrag i nämnder och styrelser – ger partiet något större 

möjlighet att agera suveränt. Utgångspunkten är, enligt kandidatförsäkran, att den enskilde 

själv ska agera och avsäga sig sina förtroendeuppdrag om gruppen uttrycker misstroende. 

Sker inte detta äger partiet rätten att agera för att den förtroendevalda löses ifrån sina 

uppdrag.  

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 2022-2026. Undertecknad försäkran gäller för 

samtliga uppdrag jag fullgör för Moderaterna.  

Genom godkännande av denna försäkran ger jag dessutom mitt samtycke till 

att Moderaterna behandlar all information om mig, som har samband med, eller 

är av relevans för min kandidatur/ förtroendeuppdrag och att Moderaterna får 

behålla uppgift om att jag kandiderar/haft förtroendeuppdrag samt även, om 

mitt medlemskap upphört, att jag varit medlem.  

Behandlingen sker i syfte att Moderaterna vid var tid ska ha information om 

förtroendevalda och tidigare förtroendevalda. Jag har förstått och tagit del av 

den information 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 

hemsidor/bloggar och andra sociala eller nya medier. 
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