
  Beslutat distriktsstyrelsen 180110 

Etiska regler och riktlinjer för kandidater på valsedel till riksdag eller regionfullmäktige i 
Socialdemokraterna i Göteborgsområdet inför valet 2018, samt mandatperioden 2018-2022. 
 
Jag ska som kandidat/förtroendevald: 
 
1. Verka för de program som Socialdemokraterna demokratiskt fastställt, följa partiets stadgar och de 
stadgar som gäller för respektive parlamentarisk grupp samt sätta mig in i gällande arvodesregler och strikt 
följa dessa. 
 
2. Delta och vara aktiv i Socialdemokraternas lokala arbete och de externa arrangemang som genomförs av 
partiets organisationer under både valrörelsen och kommande mandatperiod. 
 
3. Tänka på att jag i alla sammanhang är en socialdemokratisk företrädare. Jag ska uppträda på ett 
ansvarsfullt sätt; offentligt, i media, i sociala medier (även om det sker på en ”privat” sida) osv. Jag ska 
även agera utifrån de regler och policys som finns beslutade i partiet. 
 
4. Betala min medlemsavgift till Socialdemokraterna och i förekommande fall de avgifter som fastställs av 
respektive parlamentarisk grupp eller av partiets beslutande organ. 
 
5. Låta all produktion, utformning och distribution av annonser, trycksaker och annat material ske i 
samarbete med Socialdemokraterna i Göteborgsområdets valledning. Allt kampanjmaterial; flygblad, 
annonser, affischer, radio- och TV-reklam med mera ska godkännas av Socialdemokraterna i 
Göteborgsområdets valledning. 
 
6. Inför och under valrörelser medverka till att alla ekonomiska bidrag, till såväl Socialdemokraterna som 
till enskild kandidat, förvaltas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdets valledning. Medlen disponeras 
av valledningen i samråd med aktuella kandidater. Bidrag som riktas till och används av enskild kandidat 
ska redovisas öppet enligt partiets interna regler och gällande lagstiftning. 
 
7. Personvalskampanjer kan, rätt hanterade, bidra till att stärka partiet och öka vår möjlighet att vinna val. 
Uppläggning av eventuell personvalskampanj sker i samråd med Socialdemokraterna i Göteborgsområdets 
valledning. 
 
8. Godkänna att partiorganisationen presenterar mig i trycksaker och digitala medier. Jag godkänner att 
kontaktuppgifter lämnas ut och presenteras i trycksaker och digitala medier. Jag ansvarar själv för att 
korrekta kontaktuppgifter finns registrerade i medlemssystemet. 

9. Jag förbinder mig att lämna mina politiska uppdrag om jag lämnar partiet. 
 
10. Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet ansvarar för att vidta åtgärder i de fall 
de etiska reglerna inte följs. Undertecknad kandidat accepterar nominering utifrån ovan angivna 
förutsättningar. 

___________________________________  
Datum och ort 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Underskrift    Namnförtydligande 


