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§ 30

Uppförandekriterier för förtroendevalda
KS 2018/361

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda enligt 
bilaga 1.

Bilaga
Bilaga 1: Förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda

Reservationer
Stefan Kärvling (V) reserverade sig till förmån för eget yrkande. Morgan Larsson 
(MBP) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att en fråga ställts till personal- och förhandlingsutskottets ordförande 
(KS 2018/362), så har utskottet sett att det behövs ett dokument gällande 
uppförandekriterier för de förtroendevalda. 
Personalkontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag på ett dokument över vilka 
uppförandekriterier som kan gälla för de förtroendevalda i Vänersborgs kommun. 
Personal- och förhandlingsutskottets ordförande och vice ordförande lade fram två 
reviderade versioner av personalkontorets förslag. De olika dokumenten togs upp för 
diskussion på sammanträdet 2018-12-19 och en gemensam sammanställning av 
förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda gjordes enligt bilaga 3.

Beslutsunderlag
Personal- och förhandlingsutskottets protokoll 2018-12-19, § 51
Utkast för vidare diskussion på sammanträdet 
Arbetsdokument gällande förhållnings- och etiska regler av Bengt Larsson
Arbetsdokument gällande principer och etiska regler förtroendevalda av Lena Eckerbom 
Wendel

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse: Kommunfullmäktige 
fastställer förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda enligt bilaga 1. I yrkandet 
instämde Gunnar Lidell (M).
Stefan Kärvling (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras. I yrkandet instämde James 
Bucci (V).
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Morgan Larsson (MBP) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras, och i 
andra hand att uppförandekriterierna skulle ändras på så sätt att endast meningen 
”Respektive politiskt parti har ansvaret för att hantera frågor rörande konsekvenser av 
sina politiska företrädares handlingar.” kvarstår.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns tre förslag till beslut, nämligen ordförandens 
förslag, Stefan Kärvlings förslag om återremiss och Morgan Larssons ändringsyrkande.
Ordförande föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsen. Först prövas om ärendet ska återremitteras eller avgöras under 
dagens sammanträde. Beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras under dagens 
sammanträde ställs därefter ordförandens förslag mot Morgan Larssons yrkande.
Ordföranden frågade kommunstyrelsen om ärendet skulle återremitteras eller beslutas 
under dagens sammanträde, och fann att kommunstyrelsen beslutat att frågan skulle 
avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställde därefter sitt förslag mot 
Morgan Larssons ändringsyrkande, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med ordförandens förslag.
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Personal- och förhandlingsutskottet

§ 51

Förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda
KS 2018/361

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda enligt 
bilaga 3.

Bilaga
Bilaga 3: Förhållnings- och etiska regler

Sammanfattning av ärendet
I samband med att en fråga ställts till personal- och förhandlingsutskottets ordförande 
(KS 2018/362), så har utskottet sett att det behövs ett dokument gällande 
uppförandekriterier för de förtroendevalda. 
Personalkontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag på ett dokument över vilka 
uppförandekriterier som kan gälla för de förtroendevalda i Vänersborgs kommun. 
Personal- och förhandlingsutskottets ordförande och vice ordförande lade fram två 
reviderade versioner av personalkontorets förslag. De olika dokumenten togs upp för 
diskussion på sammanträdet 2018-12-19 och en gemensam sammanställning av 
förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda gjordes enligt bilaga 3.

Beslutsunderlag
Utkast för vidare diskussion på sammanträdet 
Arbetsdokument gällande förhållnings- och etiska regler av Bengt Larsson
Arbetsdokument gällande principer och etiska regler förtroendevalda av Lena Eckerbom 
Wendel

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande förslog att beslutet skulle ges följande lydelse: Kommunfullmäktige 
fastställer förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda enligt bilaga 3.

Beslutsgång
Ordförande ställde sitt förslag under proposition och fann att personal- och 
förhandlingsutskottet hade beslutat i enlighet med förslaget.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda

Som förtroendevald i Vänersborg är jag en representant för kommunen. Detta 
förutsätter engagemang, ansvarstagande, ett gott bemötande samt att bidra till att 
göra vår vision till verklighet.

Som förtroendevald ska jag bidra till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö. 

Som förtroendevald visar jag respekt för andra förtroendevalda och för kommunens 
anställda genom ett gott bemötande mot dessa.

Som förtroendevald har jag även ett ansvar att uppmärksamma ordförande, 
gruppledare eller arbetsgivaren när någon utsätts för kränkande särbehandling, 
trakasserier, diskriminering, hot eller våld.

Vänersborgs Kommun accepterar inte att en förtroendevald i sitt uppdrag utsätts för 
kränkande särbehandling, trakasserier, hot eller våld. Om så ändå sker har den 
förtroendevalde rätt till stöd.

Som förtroendevald har jag också rätt att kräva respekt för mitt eget och närståendes 
privatliv.

Förtroendevald och anställd som upplever sig illa hanterad eller kränkt av en 
förtroendevald, har enligt dessa regler möjlighet att kontakta respektive partis 
gruppledare för att påtala det inträffade. 

Respektive politiskt parti har ansvaret för att hantera frågor rörande konsekvenser av 
sina politiska företrädares handlingar. 
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