
Förtroende för 
förtroendevalda

Handledning för er som ska ta fram goda kandidater 
till olika förtroendeuppdrag för Centerpartiet



Inledning
Här kommer en handledning för er som ska göra urval av kandidater till förtroendeposter för 
Centerpartiet. Materialet ska kunna användas som ett stöd för er i ert viktiga arbete för att vi har 
goda representanter runt om i landet som företräder Centerpartiet utifrån vår värdegrund och 
ideologi, både i teorin och i praktiken. 

Förutom de personer som är kandidater på valsedlarna, där en del av dem blir invalda, så är det 
tusentals personer som väljs för att representera Centerpartiet i en rad olika organ efter valet. 
Det handlar bland annat om nämnder, styrelser, beredningar, bolag och även nämndemän i 
rättssystemet. Här behövs stöd för en tydlig process så att de personer som utses är lämpliga och 
delar Centerpartiets värderingar.

Den som representerar Centerpartiet ska dela våra värderingar och ge uttryck för dessa i 
sitt politiska uppdrag. Att säkerställa detta är ytterst ett ansvar för den nivå som utdelar 
förtroendeuppdraget. Riksorganisationen har ansvar för att stötta organisationen så att detta är 
möjligt.  

Förberedelser
Att representera Centerpartiet innebär ett förtroende från väljarna och från Centerpartiet. Var och 
en har att förvalta detta förtroende efter bästa förmåga och med partiets riktlinjer som rättesnöre. 
Att representera Centerpartiet är ett enskilt uppdrag som genomförs i förening med andra. 

Det innebär att man som företrädare i första hand representerar och företräder partiet och i andra 
hand sig själv. Som förtroendevald är man en av Centerpartiets alla ledare. Ledarskapet ska präglas 
av öppenhet och lyhördhet för människors idéer och initiativ i samhällsutvecklingen. 

Att fördela förtroendeuppdrag:

Vid samtliga val ska jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald 

vara ledord. Det gäller både vid 
fördelning av interna uppdrag 
och vid beslut om valsedlar till 
allmänna val samt till externa 

förtroendeuppdrag.



Vad behöver Centerpartiet för företrädare?
Diskutera med de andra i gruppen som ansvarar för att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag:

1. Tänk på profilen, vad vill vi ha? 

2. Vilken typ av företrädare behövs för att leda partiet lokalt/regionalt med hänsyn till att leva som 
vi lär då det gäller:

• Jämställdhet
• Mångfald 
• Etnicitet
• Könsidentitet
• Religion
• Olika åldrar 
• Målgrupper
• Intressesfärer

3. Har ni lämpliga kandidater eller saknas det några kategorier? Hur hanterar ni det i så fall?

4. Hur uppfattas vårt parti och våra företrädare? 

5. Hur ser vi till att våra tänkta företrädare når måluppfyllelse, dvs att de genomför vår politik 
samtidigt som de har en attityd som överensstämmer med vår värdegrund, skapar förtroenden 
och goda relationer?

6. Vågar ni satsa nytt: yngre, olika bakgrund, kvinnor, tillhörighet i andra grupper än de vi redan har.

7. Alla som har förtroendeuppdrag är ledare, de leder någon form av verksamhet och engagerar sig i 
organisationen. Vad betyder detta? Vilken roll innebär just detta uppdrag?

8. En idéorganisation lever av att använda de oliktänkande och den kreativitet som finns bland 
medlemmarna. En fallgrop i utvecklingsarbetet är att man samlar likatänkande kring sig. Vad 
innebär det för er?

9. Att arbeta i ett team där man tar tillvara människornas olika kompetens och kunskap är vägen till 
framgång och förutsättning för utveckling och ett gott ledarskap. Hur kan ni utveckla detta?
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Hur får vi rätt person till rätt uppdrag?
Det är viktigt att få en så bra och genomgripande bild som möjligt av de personer som ska företräda 
oss som parti. Därför är det viktigt att ni skaffar er en så heltäckande bild som möjligt. 

Här följer några tips för att få fram bakgrundshistoria på personer som kandiderar:
• Googla! Och googla ordentligt!
• Sök i Retriever
• Gör enkel koll hos Skatteverket och Kronofogden
• Kolla www.allabolag.se.
• Kolla domar. Sökbara i 6 år – på aktuell tingsrätt
• Fråga kandidaten efter skelett
• Fråga om Centerpartiets värderingar

Detta kan ni söka efter:
• Brott, skatteskulder, anmärkningar och dylikt.
• Engagemang i företag, organisationer eller föreningar. 
• Konkurser, konflikter, dubbla stolar, tidigare kritik.
• Uttalanden som strider mot Centerpartiets värderingar.
• Kopplingar till tveksamma personer, företag eller organisationer. Tex inbjudning och engagemang. 
• Lik i garderoben 

Intervju av kandidater
Före intervjun: 
Innan intervjun så sänder ni ut Idéprogrammet och kandidatförsäkran och ber kandidaten förbereda 
sig genom att läsa och ta ställning till materialet. Berätta att ni vill diskutera idéprogrammet och 
uppmuntra dem att ta del av hela programmet och tänka igenom vad den kandidatförsäkran de 
undertecknat innebär för dem. (Har ni en egen kandidatförsäkran så utgå från den.)

Fördela gärna frågorna inför intervjun om vem av er i gruppen som frågar vilka frågor. Fördela även 
ansvar för att anteckna för de olika frågorna. Välj en plats för intervjun där ni får vara ostörda. Skapa 
en trevlig atmosfär och bjud gärna på något. Se till att ni alltid är minst två personer som intervjuar. 
Två till tre personer är ett lämpligt antal för att inte den intervjuade ska känna sig i underläge i en 
intervjusituation. 

Intervju: 
Välkomna och inled med lite småprat. Ställ sedan frågor för att skapa en bild av nuläge och önskat 
läge samt om det finns hinder och resurser för att åta sig uppdraget. 
1. Hur ser ditt nuläge ut för att åta dig ett politiskt engagemang?
2. Vad är ditt önskade läge då det gäller ditt politiska engagemang?
3. Finns det hinder för att åta dig ett förtroendeuppdrag?
4. Vilka resurser har du för att fullfölja ditt politiska förtroendeuppdrag?
5. Vad kommer du att prioritera i ditt politiska förtroendeuppdrag?
6. Fråga kandidaten efter skelett i garderoben
7. Fråga om hur de ser på Centerpartiets Idéprogram, vilka punkter tycker de är de bästa och vilka 

känner de sig mer tveksamma till?
8. Fråga om hur de ser på jämställdhet, alla människors lika värde och om Centerpartiets 

värderingar i stort.

Gå sedan igenom Försäkran för kandidat och förtroendevald inom Centerpartiet med den ni 
intervjuar. Diskutera vad de olika punkterna står för och betyder och vilka konsekvenserna blir om 
detta inte uppfylls. Känner de sig tveksamma till något i den aktuella punkten? Diskutera varje punkt 



så att det blir tydligt vilka synpunkter, uppfattningar och värderingar som kandidaten har. Försök 
ställa följdfrågor och verkligen få fram kandidatens egna tankar. (Använd gärna bilaga 1. )

1. Du som kandiderar till ett förtroendeuppdrag för Centerpartiet är införstådd med att du fått ett 
förtroende av medlemmarna och väljarna som du efter bästa förmåga ska förvalta. I ditt politiska 
uppdrag ska du sträva efter att få största möjliga genomslag för Centerpartiets politik. Vad 
innebär detta för dig? 

2. Du 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. På vilket sätt kan du tydliggöra 
Centerpartiets värderingar i ditt politiska uppdrag? 

3. Du ska delta aktivt i Centerpartiets verksamhet, i partiets utbildningsverksamhet och lokala 
arbete. På vilket sätt kommer du att engagera dig i partiets inre arbete?

4. Sträva efter hög närvaro i de förtroendeuppdrag jag väljs till. Hur ser din vardag ut och finns det 
hinder för att du ska kunna vara med på de möten du kallas till?

5. Är du medveten om att du som kandidat och representant för Centerpartiet kommer att ses 
som en offentlig person i alla sammanhang och att du kan komma att utsättas för närgången 
granskning av allmänheten och media. Historiska händelser som kan påverka förtroendet för di 
som person måste du redovisa för oss. har du tänkt igenom detta och finns det något vi bör veta 
om? 

6. I ditt uppdrag ska du vara tillgänglig och öppen för synpunkter och förslag från medlemmar och 
allmänhet, samt att hålla dig informerad om Centerpartiets politik på alla nivåer. Hur tänkte du 
kring detta?

7. Om du befarar att ditt förtroende kan komma att ifrågasättas hur gör du då?
8. Om förtroendegruppen (KF-grupp, landstings-/regiongrupp, riksdagsgrupp - beroende på 

uppdragets art) och krets-/distrikt-/partistyrelsen (beroende på uppdragets art) uttalar att de 
inte längre har förtroende för dig. Hur gör du då? 

9. Är du införstådd med att ett förtroendeuppdrag inom och genom Centerpartiet förutsätter ett 
medlemskap i Centerrörelsen? Om du lämnar Centerrörelsen av fri vilja eller blir utesluten kan du 
därför inte representera Centerpartiet. Då ska du avsäga dig de förtroendeuppdrag du fått genom 
Centerpartiet. Är du medveten om detta och att om du lämnar Centerpartiet så lämnar du också 
dina uppdrag?

10. Centerrörelsens verksamhet har en nolltolerans för trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. Det är grundläggande. Hur ser du på detta? 

11. Är du medveten om att du inte får ta emot några anonyma gåvor?
12. I kandidatförsäkran skrev du under på att om du fälls för brott som inte är ringa eller för brott 

som riskerat att allvarligt skada/inneburit risk för tredje part kommer du omedelbart att avsäga 
dig dina förtroendeuppdrag. Om du får kännedom om att förundersökning eller rättsprocess 
inleds mot dig avstår du då från att tjänstgöra under den tid som förundersökningen eller 
rättsprocessen pågår. Hur ser du på detta?

13. Är du införstådd med att du som kandidat eller förtroendevald inte har rätt till utdrag ur 
Centerpartiets medlemsregister eller får använda uppgifter därur för exempelvis utskick?

Efter intervjun:
Sammanställ era gemensamma svar och den bild ni fått av kandidaterna. Stäm sedan av med den 
profil ni lagt innan intervjuerna på vilken typ av företrädare ni vill se i de olika uppdragen. 

Värdera öppet och tänk mångfald, jämställdhet och att främja olikhet. Är ni det minsta tveksamma 
om grundläggande värderingar så välj en annan kandidat. 

Har ni hittat personer som stämmer överens med er profil som kommer att företräda Centerpartiet 
på ett bra sätt? Kan ni bocka av följande punkter har ni kommit en bra bit på väg att hitta rätt 
företrädare.



Kandidater ska kunna och klara av att: 
• utgå från Centerpartiets värderingar och idéer 
• på ett levande och personligt sätt framföra partiets politik i de sammanhang de företräder 

partiet, i nämnder, i styrelser, i media och i möten med medborgare 
• på ett konstruktivt sätt bemöta argument från politiker från andra partier och personer med 

andra ideologier än vår
• lägga fram förslag och debattera och bidra till att Centerpartiet driver politiska frågor proaktivt 

som ligger i framkant
• delta i det interna partiarbetet, lyssna, väga in andras bedömningar och erfarenheter och stödja 

nya och mindre erfarna partikollegor
• förklara varför man är Centerpartist som hänger ihop med Centerpartiets värderingar.
• för att representera Centerpartiet måste man även lösa medlemskap i partiet! 

Utdrag ur Centerpartiets idéprogram
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att 
makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet 
från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att 

ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor 
som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den 
långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en 

framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. 
Den bygger på rätt-visa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som 
en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och 

solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. 
Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor 
kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna 

politiska parti.
Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara – därför bär vårt idéprogram namnet 

”En hållbar framtid”.

Tydliggör roller
Om ni ska utse personer till kretsstyrelse, som kretsordförande, gruppledare så är det bra att redan i 
intervjutillfället tydliggöra roller och ansvar. 

Alla som har förtroendeuppdrag är ledare, de leder någon form av verksamhet och engagerar sig i 
organisationen. Vad betyder detta? Vilken roll innebär just detta uppdrag? 

Tydliggör rollerna inledningsvis så blir samarbetet lättare. 
• Vad gör krets/distriktsordförande?
• Vad är kretsen/distriktets ansvar?
• Vad gör gruppledaren?
• Vad förväntas av den förtroendevalda?

Ledarens uppgift är bland annat att skapa en miljö där organisationen, medlemmarna och 
medarbetarna utvecklas, att skapa förutsättningar för personlig utveckling, engagemang och 
motivation. 



Gruppledarens ansvar 
1. Ta ett speciellt ansvar för att nya ledamöter känner sig välkomna och delaktiga.
2. Hålla god kontakt med kommunalråd/oppositionsråd och nämndsordföranden/vice ordföranden 

samt med övriga samarbetspartier.
3. Svara för information om gruppens arbete och politiska ställningstaganden till partiet och till 

partier vi samarbetar med.
4. Gruppledaren ska bidra till att synliggöra Centerpartiets politik och ställningstaganden externt.
5. Gruppledaren ska informera och samverka internt med kretsstyrelsen.
6. Tillsammans med gruppen skapa och driva opinion.
7. Fördela arbetsuppgifter inom gruppen.

Kretsstyrelsens ansvar
1. Engagera människor som tillsammans vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med 

Centerpartiets värderingar och erbjuda dem politiska diskussioner kring frågor som rör kommun, 
landsting, region och riksdag, dvs erbjuda människor arenor för politiskt engagemang.

2. Regelbundet hålla kontakt med eventuella avdelningar och nätverk verksamma inom kretsens 
geografiska område.

3. Ansvara för nomineringsarbetet inför val av kommunfullmäktige, planlägga, leda och samordna 
valarbetet i kommunen i samband med allmänna val.

4. I dialog med medborgarna utforma politiken och stimulera den politiska debatten. Initiera en 
öppen debatt och ordna offentliga aktiviteter kring politiska frågor. Ansvara för kommunikation 
mellan partiets förtroendevalda, medlemmar och kommuninnevånare.

5. Upprätthålla kontinuerlig kontakt med fullmäktigegrupp och i samråd med denna kalla till 
gemensamma överläggningar. Utveckla den lokala partiorganisationen och demokratiarbetet.

6. Tillsammans med andra organisationsled ansvara för medlemsvärvning och medlemsvård.
7. Ansvara för att kretsens medlemmar har lika möjlighet att nyttja sina demokratiska rättigheter 

och kandidera för uppdrag som representant för Centerpartiet, samt ansvara för utbildning och 
valarbete. Arbeta med kompetensutveckling, företrädesvis i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

8. Planlägga, leda och samordna kretsens verksamhet och handha kretsens ekonomi.

Den förtroendevaldas ansvar
1. Att väcka ärenden genom ett politiskt initiativ, en inkommen skrivelse eller genom förslag från 

medborgare eller tjänsteman.
2. Att ansvara för en god kommunikation inom partiet, mellan gruppledare och respektive 

nämndsordförande och med samarbetspartier säkerställer att ärendet förankras. 
3. Att fokusera på VAD-frågorna och lämna utredningen och HUR-frågorna till tjänstemännen
4. Att ansvara för både attityd och resultat. Ett bra och förankrade beslut bygger på bra underlag 

och kommunikation inom och mellan partierna och tjänstemännen. Detta är en viktig del i den 
lokala demokratin.



Material
Hela idéprogrammet: 
https://www.centerpartiet.se/download/18.52cf9dcf1587162ac269f1/1479474373624/
Ideprogrammet%202013.pdf

Idéprogrammet lättläst version: 
https://www.centerpartiet.se/download/18.52cf9dcf1587162ac269f2/1479474380445/
ideprogram%20l%C3%A4ttl%C3%A4st%20version.pdf

Kandidatförsäkran:
https://www.centerpartiet.se/download/18.1ec67f3e17e755dd6d21317/1643844160911/C%20
F%C3%B6rtroendemannaf%C3%B6rs%C3%A4kran%2021-26.pdf

Det finns även stöd för arbetet efter val på Connect. 
https://www.centerpartiet.se/4.261a38c8158715c0aa62ff.html

Kontakt
Finns det frågor eller funderingar så kontakta Organisationsenheten. 
https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/organisationsenheten



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.

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: ____________________________________________________


