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Uppförandekoden vilar på ett etiskt förhållningssätt till andra. Dess syfte är att var ett
hjälpmedel för att demokratins processer ska fungera och övergrepp och maktmissbruk
undvikas.
Uppförandekoden anger normer för förhållningssätt som ska genomsyra samarbetet
mellan förtroendevalda i Vetlanda kommun i syfte att skapa och vidmakthålla ett gott
klimat i politiken.
Uppförandekoden ska diskuteras, formuleras och omformuleras. Målet är att varje
förtroendevald ska känna ett ansvar för att kritiskt granska den kod som gäller och
medverka till att förbättra den.

Samtalstonen ska präglas av respekt för varandra
Vi visar respekt och vi tar varandra på allvar
Vi kritiserar åsikter och inte personer, i en god samtalston
Vi skiljer på person, sakfråga och politiskt ställningstagande
Vi avstår från att kränka, använda personangrepp, förtala, förolämpa eller andra
trakasserier
o Vi avstår från att kommentera när vi inte har ordet
o Vi använder ett kroppsspråk som visar att vi respekterar varandra
o
o
o
o

Debatten ska vara saklig
o
o
o
o

håll dig till sakfrågor och ämnet
använd ett vårdat språk och undvik svordomar
respektera regler
håll en god ton
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Följa lagar, regler och beslut
Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut. För att besluten
ska uppfattas som legitima och kommuninvånarna ska känna förtroende för sina
företrädare, gäller att de förtroendevalda själva följer fattade beslut och underordnar
sig gällande lagar och regler. De förtroendevalda som är motståndare till ett förslag,
men vid omröstningen hamnar i minoritet, är lika bundna till att följa beslutet-som de
som röstar för förslaget. Ingenting hindrar däremot att de fortsätter att bilda opinion
mot beslutet och lägger förslag om att det ändras.

Den politiska dialogen i sociala medier
Utgångspunkten vid all webbpublicering är att allt är tillåtet som inte kränker enskilda
individer eller kommunens anseende. Kränkningar kan bestå av förtal, personliga
angrepp eller förolämpningar. En grövre form av kränkning utgörs av diskriminering,
vilket är åtalbart. Är Du osäker på om det du vill publicera kan såra eller inte, avstå då
från att göra ditt inlägg publikt.
När Du som politiker skriver på webben, ha hela tiden i åtanke att:
o Ett etiskt förhållningssätt ska gälla, där man visar respekt för tjänstemän och andra
politikers åsikter samt undviker förolämpningar och personangrepp.
o Du "bara" skriver det du skulle kunna säga till personen öga mot öga.
o Du kritiserar åsikter, inte personer.
o Använda ett vårdat språk, undvik svordomar, Du är en representant för kommunen
som politiker, men även för ditt parti och medborgarna.
o Om Du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till den det
berör och inte i ett offentligt forum.

Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken.
Mobbning och kränkande beteende är oacceptabelt överallt - så
även i politiken.

