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Information om kandidatur till val 2018
2018 går Sverigedemokraterna till val på en Sverigevänlig politik för alla. Rekrytering av
kandidater är i full gång och därför vill vi med dessa handlingar informera dig om vad som
krävs om du önskar ställa upp som förtroendevald för Sverigedemokraterna.
Från partiets sida så ber vi dig fylla i de bifogade handlingarna och sända in dem till
nedanstående adress. För att kandidera i de allmänna valen i september 2018 behöver vi få in
dina handlingar senast den 1/12 2017.
För att kandidera skickar du in nedan handlingar vid ett och samma tillfälle:
•
•

Partiets kandidatförsäkran vid val (se bilaga)
Oöppnat utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen (se bilaga för blankett)

•

Under 2018 kommer valmyndigheten att be er inkomma med kompletterande handlingar
för de allmänna valen. Detta underlag kommer tillsändas er via e-post alt. er postadress
så fort de offentliggjorts.

OBS! Råkar du av misstag öppna ditt utdrag från belastningsregistret är det ogiltigt och du måste
beställa ett nytt.
Din kandidatur kommer att bekräftas inom 14 dagar från mottagandet så var noga med att skriva
såväl adress tydligt som att uppge en fungerande e-postadress. Saknar du e-post kommer
information via post. Under sommarmånaderna samt runt jul kan svar dröja något längre.
Skicka samtliga handlingar vid ett och samma tillfälle och i god tid innan brytdatumet ovan till
följande adress:
Kandidatur
Box 2134
103 14 Stockholm
Vid frågor gällande innebörden av att kandidera samt vilka utbildningar som finns och liknande,
vänligen kontakta din lokala ordförande eller ombudsman.
Vid frågor gällande kandidatur går det bra att kontakta valadministratör Lina Boy enligt
kontaktvägen nedan.

Lina Boy
kandidera@sd.se
Sverigedemokraterna
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Vanliga frågor och svar:

Fråga: Var finner jag kandidathandlingarna?

Svar: Dessa finns att ladda ner på sd.se/kandidera. Om du inte har någon skrivare, vänligen be
din lokala ordförande, gruppledare eller ombudsman om hjälp med utskrift.

Fråga: Var skickar jag kandidathandlingarna?

Svar: Dessa skickar du, inkl. utdrag från belastningsregistret, till:
Kandidatur
Box 2134
103 14 Stockholm
Fråga: Hur kandiderar jag till riksdagen 2018?

Svar: Processen för att kandidera till riksdagen kommer att starta i augusti 2017. Då kommer
information om processen skickas ut till ordföringar, gruppledare samt ombudsmän. Mer
information om detta kommer.

Fråga: När är sista dag för kandidatur?

Svar: Handlingarna måste vara skickade senast 1 december 2017 för allmänna valet.

Fråga: Behöver jag skicka in flera Kandidatförsäkringar om jag avser att kandidera på flera
nivåer?

Svar: Nej, det räcker med en Kandidatförsäkran per person. Du kan kryssa för alla nivåer på
samma blankett.

Fråga: Vad är skillnaden på Landstingsfullmäktige och Regionfullmäktige?

Svar: Flera landsting har ombildats till regioner. Det är också på gång att bli ännu fler som
ombildar sig. Du kandiderar alltså till Landsting ELLER Region. Det gör inget att du kryssar i båda
om du är osäker på vilken som är aktuell för dig.

Fråga: Kommer det att erbjudas utbildningar i politiskt arbete för kandidater?

Svar: Ja, det pågår ständigt utbildningar runt om i landet av såväl lokala förmågor som
ombudsmän. Kontakta din lokala ordförande eller ombudsman för mer info om vilka utbildningar
som erbjuds nära dig.

Lina Boy
kandidera@sd.se
Sverigedemokraterna
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Kandidatförsäkran är granskad av:__________________________ den: ___________________

BEGÄRAN OM UTDRAG

Sida 1 (1)

ur belastningsregistret för enskild person
enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om
belastningsregister

Insändes till:
Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna
Jag begär utdrag om mig själv ur Polismyndighetens belastningsregister enligt 9 § 1 stycket lagen
(1998:620) om belastningsregister.
Normal handläggningstid är ca 2 veckor, men om formuläret är ofullständigt eller otydligt ifyllt kan det ta längre tid.
Var god texta om du inte fyller i formuläret direkt i datorn. Glöm inte namnunderskriften (gäller även inskannad
begäran via e-post)

Dina personuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Efternamn

Förnamn

Telefonnummer dagtid

Utdelningsadress

Mobilnummer

Postnummer

Postort

Om du har registrerat särskild postadress hos skatteverket (annan än
folkbokföringsadressen) kryssa i rutan om du vill ha utdraget dit.
Sökandens underskrift (obligatoriskt)

(Datum)

(Ort)

Formuläret ska sändas till Polismyndigheten. Vi godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.
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De uppgifter du lämnar kommer att behandlas automatiserat enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Observera att din begäran behandlas automatiskt och därför besvaras inga frågor via e-post
Postadress:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Telefon: 010 - 563 35 02

RUT4423

E-post: registerutdrag@polisen.se
www.polisen.se

