
 

 

Etiska regler för förtroendevalda i Uppvidinge kommun 

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-30 § 165. 

Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun. Vi söker och 

genomför ständigt förbättringar. Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och 

stolthet för sin kommun. Allt vi gör genomsyras av: Tolerans, Kreativitet och Mod. 

Uppvidinge kommuns värdegrund 

Som förtroendevald i Uppvidinge kommun förväntas du: 

• Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle 

och för det politiska arbetet, 

• Arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egen och närståendes 

vinning, 

• Förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och 

ansvarsmedvetet sätt, 

• Värna om ditt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 

jävsituation, 

• Visa respekt för personer med andra uppfattningar, både i offentliga 

sammanhang som i vardagen liksom på sociala medier, 

• Visa respekt för andra förtroendevaldas ståndpunkter och åsikter, undviker 

förolämpningar och personangrepp, 

• Uppträda professionellt och respektingivande samt ha en öppen och 

förtroendefull inställning till tjänstepersoner och invånare, 

• Vara sanningsenlig, ärlig och hederlig, 

• Sätta dig in i frågeställningar före medverkan till beslut, hålla sig till fakta samt 

bidra till en konstruktiv och saklig debatt, 

• Uppträda som en god förlorare likväl som bemöta minoriteten med respekt, och 

• Mobbning, kränkande personangrepp, förtal eller förolämpningar är 

oacceptabelt, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

När du som förtroendevald skriver på sociala medier, tänk på att:  

• Skriv bara sådant som du skulle kunna säga till personen öga mot öga.  

• Om du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till den 

det berör och inte i ett offentligt forum. 

• Du kritiserar åsikter, inte personer. 

• Skilj mellan den politiska rollen och privatpersonen.  

• Använd ett vårdat språk. Som förtroendevald representerar du kommunen, men 

även ditt parti och medborgarna. 

• Om du är upprörd är det bra om du väntar några timmar med att skriva - det 

som skrivs i "stridens hetta" blir oftare kränkande och onödigt aggressivt.  

 

 

 

 


