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Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy johansson(S) har fått uppdraget att till
sammans med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om uppförande
kod. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 70, att återremittera ärendet för att 
korta ned förslag till uppförandekod, så den blir mer tydlig och konkret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/101/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/101/2, reviderat förslag till uppförandekod 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp(S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Peter Molin (M), Monica Fahrman (MP), Christer Eriksson (C), Eva Axelsson (KD), 
Gunnel Söderström (V) och Lars Alderfors (FP) 
yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Bakgrund 

Fullmäktige i Sala har uppdragit till fullmäktiges ordförande att tillsammans med 
samtliga partigruppledare ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i Sala 
kommun. 

Demokrati och respekt 

Två svenska grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
garanterar medborgarnas åsikts- och informationsfrihet 

Syftet med en uppförandekod 

Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar blivit 
hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Detta är en fara för 
vårt demokratiska samhälle. Syftet med uppförandekoden är att formulera ett 
underlag för etiska regler för förtroendevalda på lokal nivå. 

Uppförandekoden 

Att följa lagar, regler och beslut 

Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut. De som 
innehar förtroendeuppdrag ska inte heller delta i olagliga aktiviteter för att påverka 
politiska beslut. 

Att visa respekt och ta varandra på allvar 

Det är viktigt att hålla en god ton i den politiska debatten. Detta innebär till exempel 
att förtroendevalda i fullmäktigedebatter bör tilltala varandra med både för- och 
efternamn eftersom fullmäktige är en offentlig arena. 

Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken. Mobbning och kränkande beteende 
är oacceptabelt överallt- så även i politiken. 

Den politiska dialogen i sociala medier 

Under de senaste åren har det i vårt samhälle utvecklats en rad nya verktyg som kan 
användas för att utbyta tankar, information och åsikter online. Dessa går allmänt 
under benämningen "sociala medier" och är ett samlingsbegrepp för digital 
kommunikation. 
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Kommunfullmäktige 

Det står det var och en fritt att använda sociala medier, men det är dock viktigt att 
göra klart i vilken egenskap man skriver, om man uppträder som politiker eller 
privatperson. Utgångspunkten vid all webbpublicering är att allt är tillåtet som inte 
kränker enskilda individer eller kommunens anseende. Kränkningar kan bestå av 
förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. En grövre form av kränkning utgörs 
av diskriminering, vilket är åtalbart_ Självklart får man heller inte bryta 
lagstiftningen mot uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga 
våldsskildring eller upphovsrätt. 

När Du som politiker skriver på we b ben, ha hela tiden i åtanke att: 

ett etiskt förhållningssätt ska gälla, där man visar respekt för tjänstemän och 
andra politikers åsikter samt undviker förolämpningar och personangrepp. 

dn "bara" skriver det du skulle kunna säga till personen öga mot öga. 
: du kritiserar åsikter, inte personer. 
skiljer mellan den politiska rollen och privatpersonen. 
använder ett vårdat språk, undvik svordomar, Du är en representant för 

kommunen som politiker, men även för ditt parti och medborgarna. 
om Du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till 

den det berör och inte i ett offentligt forum. 

Uppförandekodens bärare och väktare 

En naturlig plats att placera ansvar för uppförandekoden inom det politiska livet 
kan vara kommunfullmäktiges presidium. Till sin hjälp har presidiet personer på 
olika nivåer inom det politiska livet, i första hand partiernas gruppledare i 
fullmäktige och partiernas ledande företrädare i nämnder och styrelser. Men 
processen får inte vara enkelriktad från fullmäktige och neråt. Uppförandekoden 
måste inte bara kommuniceras utan också diskuteras, formuleras och 
omformuleras. Målet är att varje förtroendevald ska känna ett ansvar för att kritiskt 
granska den kod som gäller och medverka till att förbättra den. 

Även partierna har ett stort ansvar för att uppmärksamma och använda sig av 
uppförandekoden i sitt interna arbete. Samma uppförandekod bör gälla i 
partiarbetet som i det politiska arbetet inom kommunen. 

3{3) 
2014-03-03 


