
Uppförandekod  
för förtroendevalda  

i Härnösands kommun



Det politiska klimatet i Sverige blir allt hårdare och politikernas 
trygghetsundersökning (2021) visar på oro hos många förtroendevalda.

Syftet med uppförandekoden är att upprätthålla ett fortsatt gott politiskt 
samtalsklimat och vara ett hjälpmedel för att demokratins processer ska 
fungera samt att övergrepp och maktmissbruk ska undvikas. Uppförandekoden 
ger förtroendevalda grundregler hur de ska uppträda på ett bra sätt emot 
varandra samt närvarande tjänstepersoner och besökare och därmed visa 
respekt för alla människors lika värde. Målet med uppförandekoden är att varje 
förtroendevald ska få stöd i eftertänksamt handlande. 

Utgångspunkten ska vara att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor 
och underlättar varandras deltagande. Ingen ska behöva uppleva ett nedlåtande 
eller respektlöst tilltal eller bristande uppmärksamhet när han eller hon yttrar 
sig. Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras 
engagemang på allvar. Det är en sak att argumentera mot en ståndpunkt 
och argument. Det är en annan sak att avsiktligt missförstå eller misstolka 
dessa eller att misstänkliggöra sin motståndares motiv. Den som har ett 
förtroendeuppdrag har ett ansvar gentemot sina väljare, sitt parti och alla andra 
förtroendevalda att uppträda på ett förtroendeskapande och respektfullt sätt.



Samtalstonen i Härnösands kommun nämnder, styrelser 
och fullmäktige ska präglas av respekt för varandra
 » Skilj på person, sakfråga och politiskt ställningstagande
 » Kritisera åsikter inte personer
 » Kränkande personangrepp, förtal eller förolämpningar är ej acceptabelt
 » Kommentarer från ledamöter som ej har ordet är inte acceptabelt

Debatten i Härnösands kommun nämnder, styrelser och 
fullmäktige ska vara saklig
 » Håll dig till sakfrågor och ämnet 
 » Använd vårdat språk och undvik svordomar 
 » Respektera mötets regler såsom talartider etc.
 » Respektera att det är mötets ordförande som reglerar  

debatten och ansvarar för att mötet håller en god ton

Ansvar 

Ansvaret för det politiska samtalsklimatet ligger första hand hos partiernas 
gruppledare men målet är att varje förtroendevald ska känna ansvar för att 
bidra till en god samtalston och ett fortsatt gott politiskt klimat. 

Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken. Mobbning, kränkande 
beteende och nedsättande ord är alltid oacceptabelt, så även inom politiken 
och under sammanträden.

Åtgärder
 » Ordförande i varje nämnd, styrelse och fullmäktige, har ansvar för att 

ordning upprätthålls under möten och sammanträden 
 » Ordförande har rätt att ajournera möten och 

sammanträden för att få tid att återställa ordning om 
behov finns

 » Ordförande kan avvisa den som uppträder störande 
och inte följer mötesregler eller uppförandekoden 

 » Vid upplevda kränkningar ska händelsen alltid 
rapporteras till incidentrapporteringen vid kanslienheten. 
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