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Svar på motion beträffande utformning och fastställande av etiska 
regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder etc 

Bakgrund 
Lena Dafgård (sn) har i en motion daterad den 8 januari 2008 yrkat att etiska 
regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna utformas och 
fastställs. Motionären yrkar att gruppledarna för de politiska partierna i 
kommunfullmäktige tillsammans med ordförande gemensamt arbetar fram ett 
förslag till etiska regler beträffande uppträdande och bemötande under 
sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder m.m. Förslaget 
av etiska regler skall behandlas och fastställas av kommunfullmäktige samt 
infogas i arbetsordningen. Reglerna föreslås gälla även för kommunstyrelsen och 
nämnderna. Slutligen yrkar motionären att gruppledarna får ansvaret för att 
informera berörda ledamöter i de olika politiska organen om de regler som har 
fastställts. Motionen bifogas som bilaga 1.  
 
Remiss  
Ärendet har remitterats till kommunfullmäktiges presidium som den 17 oktober 
2008 inkom med ett remissvar. Kommunfullmäktiges presidium delar 
motionärens uppfattning om kommunfullmäktiges ansvar då det gäller att 
upprätthålla demokratin i samband med att kommunfullmäktige sammanträder. 
Kommunallagen hanterar frågan om ordning i 5 kap. 39 §. I kommentarer till 
lagen finns att läsa om varje medborgares yttrandefrihet. Denna rättighet får 
endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa intressen angivna i 
regeringsformeln. Yttrandefriheten gäller också för 
kommunfullmäktigeledamöter. Ordförande kan endast ta ordet från en talare då 
hon/han avlägsnar sig från ämnet, eller då ledamoten uppträder på sådant sätt som 
strider mot god ordning på annat sätt än genom innehållet och genom ledamotens 
yttrande.  
 
En arbetsordning med bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta 
ordet från en talare som angriper annan med personliga förolämpningar och 
otillbörliga angrepp, under förevändning att tilltaget skrider mot god ordning, är 
inte enligt lag hållbar. Sådan arbetsordning har Regeringsrätten upphävt 
(regeringsrättens målnummer 1959-1979, Kiruna kommun, RÅ 1981 2:15).  
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Presidiets uppfattning är att respektive fullmäktigegrupp tar till sig andemeningen 
i motionen och där tar upp frågan om etik. Detta kan även diskuteras vid 
gruppledarträff. Presidiet menar att det i kommunallagen redan finns det som skall 
gälla under kommunfullmäktiges, nämnders och styrelsers sammanträden. 
 
Presidiet anser mot bakgrund av sitt remissvar att några etiska regler fastställda av 
kommunfullmäktige inte är nödvändiga. Remissvaret bifogas som bilaga 2.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som 
kommunfullmäktiges presidium gjort, och föreslår att motionen skall avslås.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 
 
 
Cristina Hedelund 
Utredare 
 
Bilagor:  

1) Motionen, 2008-01-11 
2) Kommunfullmäktiges presidiums remissvar, 2008-10-17 


