Antaget av Framtidsstämman 2013

Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald inom
Centerpartiet
Centerpartiets stadgar och arbetsordning ger ramarna för vårt gemensamma arbete. De här
riktlinjerna är beslutade av partistämman och kompletterar dessa dokument.

1. Kandidater och förtroendevalda
1.1. Att kandidera för Centerpartiet
Valet är i första hand ett partival med personvalsinslag. Alla som kandiderar är att betrakta som
personvalskandidater. Fokus i valarbetet och i förtroendeuppdragen ska vara partiets bästa.
Väljarna ska kunna lita på att den som blir vald från Centerpartiet också står bakom
Centerpartiets politik. Centerpartiets idéprogram samt valplattform/-program på olika nivåer
utgör basen för budskapen i valrörelsen och för politiska ställningstaganden under
mandatperioden.
Kandidat som har avvikande uppfattning gentemot de antagna programmen eller partiets kända
ställningstaganden i allmänhet ska anmäla detta till valkommittén innan listan fastställs.
1.2. Att representera Centerpartiet
Att representera Centerpartiet innebär ett förtroende från väljarna och från Centerpartiet. Var
och en har att förvalta detta förtroende efter bästa förmåga och med dessa riktlinjer som
rättsnöre.
Att representera Centerpartiet är ett enskilt uppdrag som genomförs i förening med andra. Det
innebär att du i första hand representerar och företräder partiet och i andra hand dig själv.
Som förtroendevald är du en av Centerpartiets alla ledare. Ledarskapet ska präglas av öppenhet
och lyhördhet för människors idéer och initiativ i samhällsutvecklingen.
Som kandidat/förtroendevald rekommenderas du att använda en mailadress med domänen
@centerpartiet.se . Du bör inte använda en mailadress kopplad till ett företag eller till din
arbetsgivare.
Den som lämnar partiet av fri vilja eller blir utesluten kan inte längre representera Centerpartiet
och ska därför lämna de förtroendeuppdrag man fått genom Centerpartiet.
1.3. Ansvar och åtagande
Som kandidat och förtroendevald ska du:
•
•
•
•
•
•
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Vara medlem i Centerrörelsen (Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF eller
Centerstudenter)
Verka utifrån Centerpartiets grundläggande värderingar,
Hålla dig informerad om partiets politik,
Ställa dig bakom valprogram för riks-, distrikts- och kommunnivå.
agera ansvarsfullt och med gott omdöme på ett sätt som stärker förtroendet för
Centerpartiet.
delta aktivt i den lokala verksamheten och i valarbetet,

Antaget av Framtidsstämman 2013

•
•

sträva efter att ha hög närvaro och aktivitet i tilldelade uppdrag
ge ditt samtycke till att Centerpartiet publicerar uppgifter om dig som
kandidat/förtroendevald på partiets hemsidor och i sociala medier.

1.4. Incidenter
Att vara kandidat/förtroendevald för Centerpartiet innebär att man träder in i rollen som
offentlig person. Personliga historiska händelser som kan påverka förtroendet för dig som person
eller för Centerpartiet ska omgående meddelas valkommitté/styrelse.
Om något händer som kan påverka förtroendet ska stor öppenhet råda både internt och externt
gentemot media.
Kandidater och förtroendevald ska känna till och vid behov tillämpa Centerpartiets incident- och
krishanteringsplan.

2. Styrelse och valkommitté
Krets- och distriktsstyrelse har huvudsansvaret för den lokala respektive regionala valrörelsen.
Detta ansvar kan organiseras genom att styrelsen tillsätter en valkommitté. Denna riktlinje gäller
styrelsen eller valkommittén beroende på hur styrelsen valt att organisera arbetet. I dokumentet
används benämningen ”valkommittén”.
2.1. Ansvar
Valkommittén ansvarar för att prioritera, organisera och budgetera valrörelsen. Detta ska ske i
nära samverkan med syskonorganisationerna.
Valkommittén ska sträva efter att skapa ett öppet, kreativt och inspirerande klimat bland
kandidater och valarbetare.
Valkommittén ska arbeta strategiskt med kandidaternas profilering och positionering. Det kan
t.ex. handla om att fördela ansvaret för sakpolitiska områden, målgrupper eller media.
Valkommittén ansvarar för att hantera problem och konflikter som uppstår inom
valorganisationen eller mellan kandidater under valarbetet. I detta arbete ska åtgärder och beslut
som gynnar Centerpartiet som helhet väga tungt. Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan
ska vara känd av kommittén och tillämpas.
2.2. Integritet och roller
Om krets- eller distriktsstyrelsen tillika är valkommitté är det viktigt att rollerna hålls isär.
Kandidater ska inte delta i beslut som har effekter på prioriteringar av resurser som rör
kandidaten själv.
Kampanjorganisation för enskild kandidat (personvalskampanj) ska hållas skild från
valkommittén, då risken för jävssituationer vid prioritering mellan kandidater är stor.
Uppgifter och/eller information som valkommittén erhåller i förtroende från enskild kandidat
ska hanteras med integritet och gott omdöme.
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2.3. Beslutsordning och avvikande uppfattning
Valet är i första hand ett partival. Valprogram (och motsvarande) bör antas innan valsedlarna
fastställs. Det blir då möjligt för kandidaterna att ta ställning till partiets program innan de blir
valda.
2.4. Valsedlarnas utformning
Vid upprättande av valsedel ska hänsyn tas till kön, ålder och etnicitet för att skapa en bra
fördelning och god representativitet. Jämlikhet och jämställdhet ska vara ledord. Valsdelarna ska
som helhet innehålla en bra blandning personer med olika erfarenheter som kan arbeta bra
tillsammans under valrörelsen och mandatperioden.
2.5 Ekonomiska prioriteringar och förutsättningar
Fastställda valsedlar kan vara en grund för prioriteringar av resurser.
Ekonomiska prioriteringar och förutsättningar ska vara skriftliga och tillgängliga för samtliga
kandidater.

3. Personuppgifter
Enligt svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap., § 2-3) är uppgifter om medlemskap i ett
politiskt parti skyddade. Det innebär att uppgifterna i Centerpartiets medlemsregister inte är
offentliga. Uppgifter ur registret får inte lämnas ut vare sig internt eller externt utan personens
medgivande. De får inte användas annat än till organisationens egen verksamhet
(mötesinbjudningar, medlemsomröstningar etc.)
Enskild kandidat, enskild medlem och/eller utomstående personer har inte tillgång till
medlemsregistret. De kan heller inte få utdrag ur medlemsregistret, t.ex. adressuppgifter eller
andra kontaktuppgifter.
Den som genom sitt uppdrag (t.ex. registeransvarig, ordförande etc.) har tillgång till
medlemsregistret får inte använda detta i arbetet för enskild kandidat, i personvalskampanj eller
lämna uppgifterna vidare. Detta gäller även delar av eller utdrag från medlemsregistret.
Den som har förtroendeuppdrag för partiets räkning, t.ex. i kommunal nämnd eller som kretseller distriktsordförande, får acceptera att dennes namn förknippas med partiet.
Läs mer på http://www.datainspektionen.se
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