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Information till dig som ställer upp som kandidat
Den här blanketten är till för dig som kandiderar för ett parti som anmält dig som kandidat i val till kommunfullmäktige. Genom att fylla i blanketten ger du ditt samtycke till att partiet anmäler dig som kandidat. Genom att anmäla kandidater ”låser” partiet sina listor i valområdet och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet valt. 
Ställer du upp i något annat val än val till nedanstående kommunfullmäktige måste du fylla i en förklaringsblankett även för det valet.
Du kan ställa upp i fler val än till kommunfullmäktige, men endast bli invald i den kommun som du är folkbokförd i på valdagen. Om du flyttar från den kommun där du blev invald under mandatperioden förlorar du ditt mandat.
Denna blankett och allt som står på den blir allmän handling när partiet lämnar in den till länsstyrelsen i samband med partiets anmälan av kandidater.
Observera att du inte ska använda den här blanketten om du kandiderar för ett parti som inte har anmälda kandidater, dvs om partiet istället har en ”öppen lista”. Då ska du använda blanketten ”Samtycke”.
Kontrollera eventuella förtryckta uppgifter!
Uppgifter till länsstyrelsen
Härmed förklarar jag att följande parti får anmäla mig som kandidat
Underskrift
Förklaringen gäller val till kommunfullmäktige i
Uppgift till partiet
Övriga identifieringsuppgifter som får tryckas på valsedeln kan vara ålder, yrke eller titel, adress samt partitillhörighet eller liknande uppgift. Partiet ansvarar för att lämna in manus för och beställning av valsedlarna till länsstyrelsen. På beställningen ska kandidaternas personnummer, namn och eventuella övriga identifieringsuppgifter anges.
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