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Centerpartiets förtroendemannaförsäkran 2021-2026 

 

Försäkran för kandidat och förtroendevald inom Centerpartiet 

Jag som kandiderar/har förtroendeuppdrag för Centerpartiet är införstådd med att jag 

fått ett förtroende av medlemmarna och väljarna som jag efter bästa förmåga ska förvalta. 

I mitt politiska uppdrag ska jag sträva efter att få största möjliga genomslag för 

Centerpartiets politik. Genom min signatur försäkrar jag följande: 

1. Jag kommer i det politiska arbetet verka för Centerpartiets grundläggande 

värderingar så som de uttrycks i idéprogrammet ”En hållbar framtid” och står 

bakom den valplattform som kretsen/distriktet antagit samt Centerpartiets 

nationella valplattform. Om jag har andra värderingar i viktiga frågor kommer jag 

att meddela detta till nominerings-/valkommittén skriftligt innan valsedeln 

fastställs. Jag som erbjuds uppdrag ska meddela detta innan jag väljs till ett 

uppdrag. 

2. Jag kommer att delta aktivt i Centerpartiets verksamhet, i val- och kampanjarbete, 

i partiets utbildningsverksamhet och kompetensutveckling. Ta del av den 

interninformation som förmedlas som är relevant för uppdraget samt sträva efter 

hög närvaro i de förtroendeuppdrag jag väljs till. 

3. Jag kommer att ta del av och vara uppdaterad på den information som finns 

tillgänglig via Centerpartiets interna kanaler så som intranät eller liknande. Detta 

för att kunna föra ut partiets ställningstaganden och politik.  

4. Jag kommer att agera utifrån Centerpartiets ideologi och värderingar i sociala 

medier och andra typer av medier.  

5. Jag är medveten om att jag som kandidat och representant för Centerpartiet 

kommer att ses som en offentlig person i alla sammanhang och att jag kan komma 

att utsättas för närgången granskning av allmänheten och media. Historiska 

händelser som kan påverka förtroendet för mig som person kommer jag att 

redovisa för nominerings-/valkommittén innan fastställande av lista alternativt 

innan jag blir vald till uppdrag. 

6. Jag kommer i mitt uppdrag att vara tillgänglig och öppen för synpunkter och 

förslag från medlemmar och allmänhet, samt att hålla mig informerad om 

Centerpartiets politik på alla nivåer. 

7. Om jag befarar att mitt förtroende kan komma att ifrågasättas informerar jag 

omgående partiet om detta. Om förtroendegruppen (KF-grupp, regiongrupp, 

riksdagsgrupp - beroende på uppdragets art) och krets-/distrikt-/partistyrelsen 

(beroende på uppdragets art) uttalar att de inte längre har förtroende för mig 

kommer jag omedelbart att avsäga mig mina förtroendeuppdrag. 



2 

 

8. Jag är införstådd med att inom Centerrörelsens verksamhet gäller en nolltolerans 

för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och detta 

följer jag som kandidat/förtroendevald. 

9. Om jag fälls för brott som inte är ringa eller för brott som riskerat att allvarligt 

skada/inneburit risk för tredje part kommer jag omedelbart att avsäga mig mina 

förtroendeuppdrag. Om jag får kännedom om att förundersökning eller 

rättsprocess inleds mot mig avstår jag från att tjänstgöra under den tid som 

förundersökningen eller rättsprocessen pågår.  

10. Jag är införstådd med att ett förtroendeuppdrag inom och genom Centerpartiet 

förutsätter ett medlemskap i Centerrörelsen. Om jag av lämnar Centerrörelsen av 

fri vilja eller blir utesluten kan jag därför inte representera Centerpartiet. Jag 

avsäger mig då de förtroendeuppdrag jag fått genom Centerpartiet. 

11. Jag är införstådd med Centerpartiets bidragspolicy och följer dess riktlinjer. 

12. Jag är införstådd med att jag som kandidat/förtroendevald inte har rätt till utdrag 

ur Centerpartiets medlemsregister eller får använda uppgifter därur för exempelvis 

personvalsutskick. 

Som kandidat/förtroendevald kommer jag att arbeta i enlighet med denna försäkran. 

Genom min underskrift ger jag dessutom samtycke till behandling av information om mig 

som har samband med, eller som är relevant för min kandidatur/ förtroendeuppdrag i 

enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Jag ger även samtycke till att Centerpartiet 

publicerar uppgifter om mig som kandidat/förtroendevald, exempelvis på partiets 

hemsidor och i sociala medier. 

 

Ort och datum: ________________________________________________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________________________________ 

 

 


