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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09 

Dnr 2021/40 

Revidering av uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid demokratiberedningens sammanträde den 19 januari 2021) § 8 konstaterades 
att det finns behov av att revidera dokumentet Uppförandekod för förtroendevalda i 
Sala kommun) som är från 2014. Utifrån diskussionsunderlag behandlades ärendet 
vid demokratiberedningens sammanträde den 15 mars 2021 och ett förslag 
arbetades fram) vilket presenteras vid sammanträde den 10 maj 2021, § 11. Det har 
även inkommit ett medborgarförslag som berör detta. 

Beredning 
Protokollsutdrag Demokratiberedningen 2021-05-10) § 11 
Missiv från demokratiberedningen 2021-05-17 
Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26) § 108 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun enligt bilagt 
förslag, samt 
att en översyn av Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun ska ske i 
början av varje mandatperiod. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun enligt bilagt 
förslag) samt 
att en översyn av Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun ska ske i 
början av varje mandatperiod. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

U td ragsbestyrka nde 
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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 

Dnr 2021/40 

Revidering av uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid demokratiberedningens sammanträde den 19 januari 2021, § 8 konstaterades 
det att behov finns på att revidera dokumentet Uppförandekod för förtroendevalda i 
Sala kommun, som är från 2014. Utifrån diskussionsunderlag behandlades ärendet 
vid demokratiberedningens sammanträde den 15 mars och ett förslag arbetades 
fram, vilket presenteras vid detta sammanträde. Det har även inkommit ett 
medborgarförslag som berör detta. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Skickas till 

_Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen 

MISSIV 

Revidering av uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Bakgrund 
Vid demokratiberedningens sammanträde den 19 januari 2021, § 8 konstaterades 
det att behov finns att revidera dokumentet Uppförandekod för förtroendevalda i 
Sala kommun, som är från 2014. Utifrån diskussionsunderlag behandlades ärendet 
vid demokratiberedningens sammanträde den 15 mars och ett förslag arbetades 
fram, vilket presenteras vid sammanträde den 10 maj 2020, § 11. Det har även 
inkommit ett medborgarförslag som berör detta.  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att anta reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun. 

Demokratiberedningen 

Bilaga: Förslag på reviderad Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Hid: KS 2021.2073
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1 BAKGRUND 

”Jag bär demokratin i mina händer varje dag”! 

År 2021 är det 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. Därmed 
blev också både män och kvinnor valbara till de politiska församlingarna.  

Att vara förtroendevald är att ha fått ett förtroende att företräda väljarna och det 
egna partiets program och intressen. Men det politiska uppdraget är större än så. 
Det handlar om att ta ansvar för demokratin, för dess människosyn och 
värderingar. 

Som förtroendevald företräder man aldrig bara sig själv. När man fått ett politiskt 
uppdrag är man alltid förtroendevald och därmed också alltid en företrädare för 
Sala kommun.  

1.1 Det demokratiska samtalet 
Vi har alla, som förtroendevalda och medborgare, ett gemensamt ansvar för det 
offentliga samtalet, för det språk och det tonläge vi använder. Men det 
demokratiska samtalet och tonen hårdnar allt mer. Detta leder till stora 
konsekvenser för demokratin.  

Allt fler kommunpolitiker lämnar sina uppdrag under pågående mandatperiod. 
Pressen på de förtroendevalda ökar. Många förtroendevalda är också oroliga för 
att bli och utsätts för hot, hat, våld och trakasserier.   

Sammantaget innebär detta att det blir svårare att rekrytera nya personer till 
olika politiska uppdrag, men det innebär också att en tystnad kan sprida sig 
bland medborgarna och förtroendevalda. Man törs inte längre uttala sig av rädsla 
för att drabbas av påhopp.  

Vi som förtroendevalda har ett gemensamt ansvar att värna demokratin och 
skapa bättre förutsättningar för de förtroendevalda att fullfölja sina politiska 
uppdrag. 

Vi måste uppträda respektfullt mot varandra när vi står i talarstolen och gör våra 
politiska inlägg offentlig, men vi måste uppträda respektfullt mot varandra även i 
interna sammanhang.  

Vi måste när vi uttrycker oss i skrift via debattartiklar, insändare och sociala 
medier tänka på hur vi formulerar oss för att fokusera på vårt budskap. Vi måste 
skilja mellan sak och person.  
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1.2 Sociala medier 
Mycket av det offentliga samtalet och den politiska debatten sker idag via sociala 
medier av skilda slag. Detta skapar möjlighet att kommunicera med många 
samtidigt både för att ge information och förmedla sitt politiska budskap men 
också för att få synpunkter från de man kommunicerar med.  

Sociala medier ger dock en speciell utmaning eftersom det lätt skapar en känsla 
av anonymitet som innebär att man uttrycker sig på ett sätt som aldrig skulle 
accepteras om man talade med varandra öga mot öga. Som förtroendevalda har 
vi ett ansvar att vara uppmärksamma på när en debatt via sociala medier tar 
steget från att vara sakliga inlägg till att bli direkta påhopp mot förtroendevalda. 
Vi måste då medverka till att inte underblåsa detta, utan i stället stävja en sådan 
debatt. Ibland kan det också vara klokast att inte delta i en sådan debatt. Det 
krävs som alltid omdöme i det politiska arbetet.  

1.3 Hot, hat, våld och trakasserier 
Många förtroendevalda är idag oroliga för att utsättas för hot, hat, våld och 
trakasserier och många blir också utsatta för det.  

Alla incidenter av hot, hat, våld och trakasserier ska polisanmälas. Men som 
förtroendevalda måste vi också ge varandra stöd om någon utsätts för detta. Att 
veta att man inte är ensam utan har stöd från sina kollegor kan vara det som 
avgör om man orkar fortsätta sitt politiska uppdrag eller inte. 

1.4 Jäv 
I kommunallagen finns tydligt angivet vad som gäller avseende jäv. Som 
förtroendevald måste man alltid vara uppmärksam på olika jävssituationer och 
se till att man inte deltar i beslut där en sådan situation kan uppstå. Speciellt 
uppmärksam behöver man vara på situationer som är i gränslandet mellan jäv 
och delikatessjäv, det vill säga där man inte direkt berörs av ett beslut men ändå 
påverkas i betydande grad.  

1.5 Det civila samhället 
Det är positivt att kommunens förtroendevalda deltar aktivt i föreningar och 
organisationer, som är en del av det civila samhället. Som förtroendevald behöver 
man ha breda kontaktytor och kan också utifrån sin kunskap och erfarenhet 
bidra på ett positivt sätt till att stärka föreningsarbetet.   
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2 UPPFÖRANDEKODEN 

2.1 Syfte med uppförandekoden 
Syftet med denna uppförandekod är att formulera ett underlag för etiska regler 
för förtroendevalda i Sala kommun.  Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett 
gott klimat i politiken.  

Uppförandekoden ger de förtroendevalda vägledning för hur de kan uppträda på 
ett bra sätt mot varandra och därmed visa respekt för alla människors lika värde. 
Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande. 

2.2 Att följa lagstiftningen  
Svensk lag gäller för alla i Sverige. Speciellt viktigt för oss att uppmärksamma i 
vår roll som förtroendevalda är offentlighetsprincipen som kommer till uttryck 
på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom rätten till yttrandefrihet, 
meddelarfrihet för tjänstepersoner och genom allmänna handlingars offentlighet.  

Arbetet i kommuner och regioner regleras i kommunallagen och 
förvaltningslagen som därför blir extra viktiga för kommunens förtroendevalda 
att ha kunskap om. Därtill har vi som kommunpolitiker också att förhålla oss till 
de föreskrifter och förordningar som utfärdas av regeringen och myndigheter.  

2.3 Vid sammanträden 
Presidiets tjänstgörande ordförande tilltalas ordförande. 

Kommunfullmäktiges övriga ledamöter tilltalas med för och efternamn samt 
partibeteckning. I ett meningsutbyte mellan ledamöter räcker det med för- och 
efternamn efter första utbytet.  

 Vid sammanträde med kommunstyrelse och nämnder bör ledamöter tilltalas 
med för och efternamn.  

Oavsett sammanhang får tilltalet aldrig bli för familjärt och aldrig nedlåtande 
eller respektlöst. 

Ledamöter förväntas uppträda respektfullt mot både övriga förtroendevalda och 
tjänstepersoner.  De inlägg som görs ska präglas av respekt för varandra och av 
att skillnad görs mellan sak och person.  
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Att uttala förklenande omdömen om varandra, att göra en person till åtlöje eller 
göra sig lustig på annans bekostnad är inte acceptabelt.  

De partibeteckningar som ska användas i tal i fullmäktigedebatten är de olika 
partiernas formella namn.   

2.4 Relationen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner  
Relationen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ska präglas av respekt 
för varandras olika roller, kunskap och kompetens.  

Förtroendevaldas uppträdande gentemot tjänstepersoner förväntas vara lika gott 
som uppträdandet gentemot övriga förtroendevalda. 

2.5 Vid inlägg i media inklusive sociala media 
De inlägg som görs via insändare och debattartiklar samt inlägg via sociala media 
ska även de präglas av respekt för varandra. Skillnad ska göras mellan sak och 
person.  

Att uttala förklenande omdömen om varandra, att göra en person till åtlöje eller 
göra sig lustig på annans bekostnad är inte heller acceptabelt via media.  

2.6 Vid kontakter med och deltagande i det civila samhället 
Var tydlig med i vilken roll som du som är förtroendevald deltar i det civila 
samhällets aktiviteter.  

2.7 Uppförandekodens bärare och väktare  
Alla förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till en aktiv politisk debatt som 
skiljer mellan sak och person.  Det är en del av det politiska samtalet och 
demokratin. 

Det är viktigt att förtroendevalda har respekt för varandras villkor och 
underlättar varandras deltagande. 

Kommunfullmäktiges och de olika styrelsernas och nämndernas presidium har 
ett ansvar för att uppförandekoden följs vid sammanträden.  

Partiernas gruppledare har dock ett särskilt ansvar för att tillse att det politiska 
arbetet i Sala kommun präglas av en god kultur.  Partiernas gruppledare har 
också ett ansvar för att man inom respektive partigrupp för en fortlöpande 
diskussion kring frågor som rör de förtroendevaldas uppförande och 
förhållningssätt.  
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Uppförandekoden bör vara ett levande dokument som diskuteras i alla 
partigrupper och där varje förtroendevald känner ansvar för att medverka till att 
förbättra den.  
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