Kandidatkontrakt 2018 års val till kommunval
Överenskommelse mellan Miljöpartiet de gröna och personer som i det allmänna valet 2018 avser kandidera till
kommunfullmäktige i Hylte kommun under partibeteckningen Miljöpartiet de gröna.
Mellan Miljöpartiet de gröna, lokalavdelningen i Hylte kommun och
Namn: __________________________________________________
Personnr:

__________________________________________________

(Kandidaten) ingås den överenskommelse som anges nedan. Överenskommelsen anses sluten genom att Kandidaten undertecknar
denna handling. Därigenom ges Kandidaten möjlighet att kandidera till kommunfullmäktige i Hylte kommun för Miljöpartiet.
Överenskommelsen gäller från den dag den undertecknats till och med valdagen, eller den dag då Kandidaten skriftligen meddelar
Miljöpartiet och valmyndigheten att hen inte längre kandiderar, vilket som sker först. Om Kandidaten blir invald som ledamot eller
ersättare till fullmäktige, på valdagen eller senare, gäller dock överenskommelsen till och med nästa valdag, eller den dag då
Kandidaten skriftligen avsäger sig uppdraget, vilket som sker först.
Kontaktperson för Miljöpartiet är PARTIDISTRIKTETS KONTAKTPERSON.
A Medlemskap
1. Kandidaten åtar sig att vara medlem i Miljöpartiet och inte samtidigt vara medlem i annat politiskt parti som ställer upp i val
till riksdagen eller till fullmäktige i samma län eller samma kommun.
2. Kandidaten åtar sig att, om hen upphör att uppfylla punkt A1, omedelbart avsäga sig samtliga offentliga uppdrag för partiet
och samtliga kandidaturer till sådana. Detta gäller även om Kandidaten blivit personvald.
B Politik
1. Kandidaten åtar sig att vara en god representant för Miljöpartiets politik sådan som den fastställts av behöriga partiorgan på
nationell och regional nivå och kommunal nivå.
2. Kandidaten åtar sig att, för partidistriktets valberedning och medlemmar, i god tid öppet och ärligt redovisa politiska
ståndpunkter av betydelse som avviker från Miljöpartiets politik.
3. Om utspel som inte är i linje med Miljöpartiets politik görs under valrörelsen ska ordföranden i partidistriktet informeras i
förväg.
C Personliga omständigheter m.m.
1. Kandidaten åtar sig att, för valberedning och ordförande, eller den person denna utser, öppet och ärligt redovisa alla
personliga och politiska omständigheter som kan vara av betydelse för kandidaturen eller uppdraget.
2. Kandidaten åtar sig att svara på frågor som omfattas av denna överenskommelse även från personer ingående i partidistriktets
krishanteringsgrupp och att följa eventuella rekommendationer från gruppen med anledning av sådana omständigheter som
avses i detta avsnitt.
D Valarbetet
1. Kandidaten åtar sig att bedriva ett arbete inför valet till fullmäktige som är förenligt med Miljöpartiets politik och som ligger i
linje med de av Miljöpartiets riksorganisation och av lokalavdelningen antagna valmanifesten.
2. Om det uppstår tveksamhet gällande lagar och regler uppmanas Kandidaten kontakta ovan angiven kontaktperson.
3. Kandidaten åtar sig att delta i valrörelsen i en utsträckning som står i rimlig proportion till Kandidatens placering på
valsedeln, och specifikt att så långt som möjligt delta i aktiviteter där partiet bedömer att Kandidatens närvaro behövs.
4. Miljöpartiet ser positivt på personval. Eventuella personvalskampanjer ska dock alltid genomföras på ett sätt som kan stärka
partiet, och aldrig med budskap eller metoder som framställer andra gröna kandidater i negativt ljus. Kandidaten åtar sig
också i övrigt att inte bedriva kampanjarbete eller annat politiskt arbete som riktar negativ uppmärksamhet mot någon annan
av Miljöpartiets kandidater. Förkryssade valsedlar får inte användas som del av en personvalskampanj.
5. Kandidaten åtar sig att under hela valrörelsen vara en god representant för Miljöpartiet och att värna partiets bästa.
E Åtaganden som invald fullmäktigeledamot
1. Kandidaten åtar sig att följa fullmäktigegruppens arbetsordning och andra av kongressen, partistyrelsen, partidistriktet eller
fullmäktigegruppen fastställda regler som rör uppdraget som fullmäktigeledamot.
2. Kandidaten åtar sig som fullmäktigeledamot att årsvis till Miljöpartiet betala 5 % av sitt fasta bruttoarvode från fullmäktige,
inräknat eventuella tilläggsarvoden för presidieuppdrag eller dylikt men ej inräknat eventuella mötesarvoden, samt därutöver

eventuella kanslibidrag och liknande som fullmäktigegruppen gemensamt beslutar om.
F Etiska regler
Kandidater, och invalda ledamöter, till kommunfullmäktige ska acceptera och arbeta utifrån följande etiska regler:
1. En politiker ska arbeta för samhällets bästa och inte sträva efter förmåner för sig själv, sina anhöriga eller sitt parti.
2. En politiker ska ha hög moral, hålla sig till sanningen och inte förvränga fakta.
3. En politiker ska vara ett föredöme och så långt som möjligt själv leva i enlighet med de idéer som hen förespråkar.
4. En politiker ska vara beredd att på begäran lämna uppgifter om eventuella ekonomiska eller andra bindningar till olika
särintressen, inklusive aktieinnehav.
5. I debatter ska en politiker argumentera i sak och undvika personangrepp.
G Personuppgiftshantering
1. Kandidaten godkänner att personuppgifter kopplade till kandidaturen får hanteras i enlighet med Miljöpartiets
riksorganisations personuppgiftspolicy.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka Kandidaten och Miljöpartiet tagit var sitt.

Ort och datum: __________________________________________________
Namnteckning: __________________________________________________
Namnförtydligande:

__________________________________________________

