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Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 
 

Förtroendevalda i Bjuvs kommun ska följa denna uppförandekod för att på så sätt gemen-
samt skapa förutsättningar för en god samtalston och respektfulla möten. I förlängningen 
främjar detta utvecklingen av ändamålsenlig politisk debatt, hållbara demokratiska 
arbetsformer och förtroende från allmänheten. Den som tar på sig ett politiskt förtroende-
uppdrag förväntas vara en förebild för hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle. Det 
åligger därför förtroendevalda att agera eftertänksamt och klart och tydligt ta ansvar för det 
egna handlandet. Ansvaret handlar även om att se till att fel eller misstag åtgärdas på bästa 
tänkbara sätt så att de inte återupprepas. Alla förtroendevalda har vidare rätt att kräva 
respekt för sitt eget och närståendes privatliv. 
 

Demokratins spelregler 
Som förtroendevald ska du respektera demokratin och dess spelregler. Du ska ta del av och 
följa gällande procedurregler för ditt politiska uppdrag och du ska sätta dig in i besluts-
underlag och frågeställningar före medverkan vid beslut. Politiska beslut styr och påverkar 
medborgarnas möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. För att besluten ska 
uppfattas som legitima och för att kommuninvånarna ska känna förtroende för sina före-
trädare, är det av yttersta vikt att du som förtroendevald ser till att själv efterleva gällande 
lagar, förordningar och bestämmelser. Utöver detta ska du värna om ditt oberoende och ta 
ansvar för att inte hamna i en jävsituation.  
 

Respektfullt uppträdande 
Det är en självklar och viktig del av rollen som politiker att hävda sina åsikter och gå emot det 
andra säger. Men vi har alla ansvar för att debattera sakligt, sanningsenligt och ärligt, att 
bibehålla en grundläggande respekt för politiska motståndare samt att avhålla oss från 
förolämpningar och personliga påhopp. Som förtroendevald representerar du Bjuvs kommun 
och dess invånare och du förväntas uppträda och agera på ett sådant sätt att du stärker 
förtroendet för dig själv och din kommun. I offentliga sammanhang bär du vårdad klädsel och 
använder ett vårdat språk.  
 

Sociala medier 
För en förtroendevald finns det inte några vattentäta skott mellan etiken i offentligheten och i 
privatlivet. Detta gäller inte minst i användningen av sociala medier. Det du skriver och delar 
genom sociala medier kan alltså inte helt frikopplas från din roll som kommunens företrädare. 
För att värna om ditt eget och kommunens anseende utåt bör du i din användning av sociala 
medier iaktta samma eftertänksamhet och visa samma respekt gentemot dina menings-
motståndare som du gör i mer offentliga sammanhang.  
 

Ansvarsfull förvaltning av samhällets tillgångar 
Det åligger dig som förtroendevald att förvalta samhällets tillgångar på ett noggrant och 
ansvarsfullt sätt. Allmänintresset ska alltid gå före ditt egenintresse. Det innebär att du inte 
får utnyttja din ställning för att ge dig själv, dina närstående eller någon bekant materiella 
eller ekonomiska fördelar. Du får inte heller överutnyttja de förmåner som är knutna till ditt 
uppdrag. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Den parlamentariska gruppen och gruppledarna har det yttersta ansvaret för denna 
uppförandekod. Gruppledarna är särskilt ansvariga för att den blir vägledande för 
ledamöterna i den egna partigruppen och de ska även undersöka eventuella avvikelser. 
 

Om du upplever en kränkning bör du utan dröjsmål söka råd, stöd eller vägledning genom 
ditt parti, din gruppledare eller någon annan som du har förtroende för. 
 

Uppförandekoden fastställs vid varje mandatperiods början och delas ut till samtliga 
förtroendevalda i samband med att de påbörjar sina uppdrag. 


