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Organisations- och arvodesgruppen har avlämnat nedanstående förslag till etisk
överenskommelse för förttoendevalda i 1 bmclilla kommun. Den etiska
överenskonrmelsen ska underteclaias av gruppledaren för respektive parti och därefter
gälla under innevarande mandatperiod. Den konrmer efter undertecloiandet att läggas
ut på kommunens hemsida.
Politiken i Tomelilla ska känneteclaias av demolcrati och respekt
Demokratin är ett beslutssystem som går ut på att på fredlig väg lösa konflikter
och skapa överenskommelser. Alla medborgare i kommunen ärlika mycket
värda och har samma rätt att ta del i kommunens styrelse. De som väljs att
företräda människor i fria och demokratiska val bör ha gemensamt
överenskomna etiska regler för sitt samspel
Dessa punkter är en sådan Överenskommelse för förtroendevalda och partier i
Tomelilla kommun.

•

Förtroendevalda fattar beslut som sätter ramar för medborgarnas möjligheter,
rättigheter och skyldigheter. För att besluten ska vara legitima är det viktigt att de
förtroendevalda själva underordnar sig gällande lagar och regler.

•

Förtroendevalda har också tOl uppgift att förvalta samhällets tiUgångar på
ansvarsfullaste sätt. Särintressen eller egenintresset får inte gå före
allmänintres s et.

•

Ingen får utnyttja sin ställning för egna fördelar eUer överutnyttja förmåner
som är knutna dll uppdraget.
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Det äf viktigt att förtroendevalda visar respekt för varandra, deltar i de möten
som uppdraget omfattar och förbereder sig noga inför beslut.
Alla liar dock inte samma förutsättningar som förtroendevald, på grund av till
exempel barnpassning, arbetstider, utbildningsnivå eller funktionshinder. I
möjligaste mån ska politikens strukturer söka överbrygga sådana hinder.
PoEdskt engagemang bygger på både kunskap och känslor men ska ändå sträva
efter en god ton i debatten. Även om olilca intressen och uppfattningar ställs
mot varandra ska debatten föras med respekt för alla politiska motståndare, utan
Iaänkningar eller personliga påhopp. Allas mål ska vara att finna optimala och
hållbara lösningar för hela kommunen och alla dess innevånare.
Ingen ska därför behöva uppleva nedlåtande eller respekdöst tilltal,
marginalisering eller bristande uppmärksamhet när hen yttrar sig. Det är
vilitigt att kunna argumentera mot ståndpunkter och sakargument, men något
helt annat att avsiktligt missförstå, ixiisstollia eller att misstänldiggöra andra
politil^ers motiv eller person.
Fattade beslut ska respekteras och följas.
Majoriteten ska bemöta minoriteten med respekt och i möjligaste mån väga in
deras behov.
Yttfandefiihet innebär att opinioner och viljeyttringar ska kunna komma till
uttryck och att alla människor har rätt att plädera för sina idéer och främja sina
intressen. Som förtroendevald kan det även handla om intressen man lovat
företräda och i sådana fall ska detta redovisas öppet.
Förtroendevalda bör anstränga sig för att göra politikens debatt och beslut
kända och begripliga föf medborgarna. Av respekt för känsliga ämnen,
frimodigheten att pröva tankegångar eller av omsorg om personliga förhållanden
är vissa sammanträden slutna. Det är visserligen inte otillåtet att spela in ljud
eller filma sådana sammanträden men detta bör undvil^as. Den mötesdeltagare
som ändå väljer att göra så ska meddela det för övliga i rummet
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Partierna bör utbilda sina företrädare i sammanträdesteknik. Kunskap om de
grundläggande mötesreglerna skapar tydlighet och rättvisa. Sådan kunskap ska
inte missbrukas för att manipulera, utan ska spridas i en kamratlig anda.
Intresse- och rollkonflikter kan ibland inte undvikas och kan leda till etiska
dilemman. Då måste förtroendevalda våga prioiitera och ta konsekvenserna om
ifrågasättande laidlc uppkommer.
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