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Dnr 2018/000171 -109 

Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod 
för förtroendevalda politiker i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en uppförandekod för politikerna utarbetas. Vid 

behov ska en politiker kunna uppmanas att ta en så kallad time out under 

utredning.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 januari 2018. 

Etiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2000. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 augusti 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att etiska riktlinjer redan finns 

antagna av kommunfullmäktige och att det inte är praktiskt möjligt att 

införa ett system för att från kommunens sida uppmana förtroendevald 

att ta time out.     
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Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod 
för förtroendevalda politiker i kommunen 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att en uppförandekod för politikerna utarbetas. Vid 

behov ska en politiker kunna uppmanas att ta en så kallad time out under 

utredning.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 januari 2018. 

Etiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2000. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 augusti 2018.    

Överväganden 

Enligt motionären ska valda politiker visa moralisk och etisk väg för 

kommunens invånare. Enligt förslaget bör en uppförandekod, som bland 

annat innehåller en möjlighet att uppmana en politiker att vid behov ta en 

time out, tas fram och innebära ett frivilligt åtagande för politikerna när det 

gäller hur de ska agera i olika situationer. 

Det finns gällande etiska riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige den 

20 november 2000. De etiska riktlinjerna riktar sig till både förtroendevalda 

och anställda i kommunen och i de kommunala helägda bolagen.  I 

inledningen till de etiska riktlinjerna sägs det: ”Förtroendevalda och 

anställda ska i sitt arbete visa hög moral, slå vakt om sin integritet och vara 

goda föredömen”.  Riktlinjerna behandlar sedan vad detta innebär inom ett 

antal områden. Däremot finns inte motionärens förslag om att kunna 

uppmana en politiker att ta time out med i riktlinjen.  

Att besluta om en möjlighet att uppmana en politiker att ta time out väcker 

en del frågor. Vem ska besluta om en sådan uppmaning? Ska det vara ett 

majoritetsbeslut i kommunfullmäktige? Hur ska ett sådant beslut i så fall 

beredas? Hur ska man garantera att det inte är partitillhörighet som kommer 

att avgöra beslutet? Vilka handlingar ska kunna leda till en sådan 

uppmaning? Hur allvarliga måste överträdelserna vara?  

Som motionären mycket riktigt skriver i motionen kan en uppförandekod 

inte ha status av lag eller annan föreskrift. När det gäller möjligheten för 

kommunen att beordra en förtroendevald att ta time out så är den 

möjligheten obefintlig. Inte ens det egna partiet kan tvinga en invald 

politiker att ta time out eller att avgå. Däremot så kan man naturligtvis på 

olika sätt försöka påverka en politiker att ta ett sådant beslut, men det är 

främst en sak för det egna partiet. 
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Tanken i den lagstiftning som finns är att det är väljarna som ska utkräva 

ansvar för valda politiker i första hand. Endast vid mycket allvarlig 

brottslighet eller när en politiker inte får ansvarsfrihet finns möjlighet att 

avsätta en vald politiker.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att etiska riktlinjer redan finns antagna 

av kommunfullmäktige och att det inte är praktiskt möjligt att införa ett 

system för att från kommunens sida uppmana förtroendevald att ta time out.   

Charlotta Rasmusson 

HR- och administrativ chef 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder 

Kommunkansliet
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Kommunfullmäktiges ordförande 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 
Beslutsdatum 

2018-01-30 
Dnr 

2018/000171-109 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod för förtroendevalda 

politiker i kommunen 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 17 januari 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 17 januari 2018 15:17 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion till KF 
 

Motion till Mörbylånga Kommunfullmäktige angående "Code of Conduct" 
 
I Wikipedia förklaras uttrycket "Code of Conduct" på följande sätt:  

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en 

organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Koden 

kan vara framtagen av företaget eller organisationen själv, eller av en branschorganisation, ibland 

under medverkan av externa intressenter. 

En uppförandekod har inte status av lag, förordning eller myndighetsföreskrift, utan är ett frivilligt 

åtagande. Uppförandekoden finns till för att företaget eller importören ska kunna försäkra sig om att 

deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden och innefattar vanligtvis krav och 

riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och 

fackföreningsfrihet. 

Jag vill rikta en anmodan till Mörbylånga Kommun att utarbeta en "uppförandekod" för politikerna i 

kommunen. Valda politiker ska visa moralisk och etisk väg för kommunens innevånare. Vid behov 

bör en politiker kunna uppmanas att ta en så kallad "time out" i väntan på eventuella utredningar och 

dess utgång. 

Pia Schröder 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Branschorganisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rordning
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