
JAG, KANDIDAT I KOMMUNALVALET? 
Att ställa upp som kandidat och göra valarbete är en fin erfarenhet.  
Den vägen kan du komma att besluta om frågor i din hemkommun som 
fullmäktigemedlem eller i andra kommunala förtroendeuppdrag. Bland 
kandidaterna väljs SDP:s representanter till många andra uppdrag som 
nämnder, kommunala bolagsstyrelser, olika organisationers ledning samt 
till förtroendeuppdrag inom samkommuner.  

Du behöver inte veta allt då du blir kandidat. SDP utbildar sina kandidater 
både före kommunalvalet och under den kommande mandatperioden. Då du 
blir kandidat behöver du bara nyfikenhet och intresse - samt vilja att 
utveckla din hemkommun.  

Välkommen med som SDP:s kommunalvalskandidat!  

 

KANDIDAT I KOMMUNALVALET – VAD INNEBÄR DET?  
Kommunalvalets valdag är 18.4.2021. I kommunalvalet väljs beslutsfattarna 
som påverkar allas vår vardag. I kommunfullmäktige beslutar vanliga 
kommuninvånare om hur och i vilken riktning kommunen ska utvecklas.  

Du kan anmäla ditt intresse för att kandidera på 
https://fsd.sdp.fi/kandidera eller meddela en representant för SDP på din 
ort. Den som vill bli kandidat undertecknar SDP:s samtyckesblankett där 
man förbinder sig att delta i SDP:s fullmäktigegrupp och verka för SDP:s 
valprogram. Du kan bekanta dig med blanketten på hemsidan ovan.  

Kandidaterna beslutar själva hur mycket valarbete de gör och på vilket sätt 
de för kampanj. Att förbinda sig till kandidaturen och kampanjarbetet är 
nyckeln till ett gott valresultat.  

Som SDP:s kandidat får du till ditt förfogande verktyg för valarbete och är 
en del av partiets gemensamma valannonsering. Det lönar sig att diskutera 
partiets gemensamma synlighet och möjligheterna att vara med i det 
gemensamma valarbetet med socialdemokraterna i din kommun.  

 

VÄRLDEN KAN FÖRÄNDRAS.   
DET BEHÖVS BARA MODIGA MÄNNISKOR.  

 

PÅVERKA I DIN HEMKOMMUN 

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som valts av 
kommuninvånarna i val. Via fullmäktige och nämnder kan du påverka mycket 
i din hemkommun. Skolor, parker, motionsställen, hälsovården, stora 
investeringar, planeringen av nya områden, utveckling av näringslivet och 
turism, stöd till föreningar och ny trafikrondell är alla politiska beslut.  

Fullmäktige har helhetsansvaret för kommunens verksamhet och ekonomi 
samt målsättningar på sikt. Fullmäktige beslutar om kommunstrategin och 
riktlinjer. Fullmäktige ska främja kommuninvånarnas delaktighet i 
kommunens verksamhet och beslutsfattande.   

Fullmäktiges uppgifter är att  

• besluta om målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet 
och ekonomi samt kommunstrategin  

• besluta om grunderna för hur administrationen ordnas  
• godkänna budget och bokslut 
• besluta om kommunens service  
• välja medlemmar till beslutande organ som kommunstyrelse och 

nämnder  
 

VÄGKOST TILL KAMPANJARBETET  
En väl planerad och genomförd valkampanj är nyckeln till ett gott 
valresultat. På SDP:s kandidatsida www.sdp.fi/ehdokkaalle kan du bekanta 
dig med de kampanjverktyg som partiet erbjuder samt kampanjidéer från 
tidigare val samt välja de bästa tipsen för ditt eget valarbete. Det lönar sig 
också att tala med erfarna partikamrater lokalt om hurdana 
kampanjmetoder man använt i din kommun och hur de fungerat. Våga också 
pröva på något nytt och innovativt! Fräscha idéer märks också ofta i media.  

För bra kampanjplanering lönar det sig att be en vän eller någon annan som 
känner kommunalpolitiken fungera som kampanjchef eller delta i 
stödgrupp. Det lokala SDP och distriktskansliet hjälper dig planera och 
förverkliga din kampanj.  

Kom med – hjälp, idéer och stöd finns för alla SDP:s kandidater.  

 

https://fsd.sdp.fi/kandidera

