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Södermanlands kandidater till 
kommun, region och riksdag 
 

Det övergripande målet för Liberalerna är att vi ska vinna fler väljares förtroende i valet. Våra 

samlade insatser ska växla ut i så många röster i såväl kommun-, region- som riksdagsvalen 

som möjligt. 

 

Genom att signera detta dokument intygar jag att jag kommer bidra till Liberalernas 

övergripande mål med min tid och mitt engagemang. Jag försäkrar även att jag kommer 

arbeta efter de regler som presenterats i kandidatkontraktet samt Liberalernas etiska riktlinjer 

för kandidater, förtroendevalda och anställda enligt bilaga. 

 

När jag accepterar en plats på valsedeln innebär det att jag också kommer att arbeta 

tillsammans med övriga kandidater för att bidra i valrörelsen i enlighet med partiets 

valplanering. Personvalskampanjer utformas så att de främjar partiets sammantagna 

valresultat. 

 

Om privata angelägenheter uppkommer som kan komma att påverka Liberalerna negativt 

försäkrar jag att jag kommer berätta om dessa för Liberalernas ordförande, gruppledare eller 

etikansvarig. 

 

Skulle Liberalerna under valrörelsen eller under därpå följande mandatperiod bedöma att jag 

på grund av exempelvis skatteskulder, misstanke om brottslighet eller misskötsel av 

förtroendeuppdrag kan skada partiet intygar jag härmed att jag kommer lämna min 

kandidatur och samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Blir jag efter valet erbjuden ett förtroendeuppdrag och accepterar uppdraget intygar jag att 

jag kommer att bidra med min tid och mitt engagemang under mandatperioden. Inte bara i 

mitt förtroendeuppdrag, utan även i Liberalernas interna politiska arbete. I de fall att jag 

under mandatperioden skulle lämna Liberalerna avsäger jag mig också de 

förtroendeuppdrag jag valts till utifrån mitt partipolitiska engagemang i Liberalerna. 

 

Inom Liberalerna har vi högt i tak i de interna diskussionerna. Som förtroendevald, och 

därmed företrädare för Liberalerna externt, har jag ett ansvar att vårda och bidra till en positiv 

utveckling av den liberala rörelsen. 

 

Detta kontrakt gäller på samma sätt för den som tar ett förtroendeuppdrag för Liberalerna 

under en mandatperiod utan att ha kandiderat i ett allmänt val. 


