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Etisk policy för anställda och politiker i Vansbro kommun
Naturligtvis förväntas alla anställda och förtroendevalda i Vansbro kommun att följa gällande
lagstiftning. För att komplettera och förtydliga gällande lagar, har kommunen upprättat följande spelregler som alla har att följa.
Alla ska arbeta för kommuninnevånarnas och kommunens bästa. Det är en mycket viktig
uppgift att förvalta samhällets tillgångar. Det måste ske på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.
Att alla skiljer på sina egna och andras tillhörigheter är naturligt. Det är givetvis inte tillåtet att
stjäla eller missbruka pengar eller material från kommunen. Utrustning ska användas för sitt
ändamål. Det innebär att den inte får lånas ut till utomstående eller användas privat. Det är
viktigt att tänka på att det heller inte är tillåtet att missbruka den tid som kommunen betalar
anställd eller förtroendevald för.
Som förtroendevald eller anställd präglar du i högsta grad andras bild av den kommunala organisationen. Bilden skapar du genom:





ditt uppträdande
ditt språkbruk
ditt förhållningssätt
din attityd.

Uppträd så att du stärker förtroendet för kommunal verksamhet och väcker respekt för dig
själv och din kommun.

Information
För att värna om ett öppet och ärligt klimat, är det viktigt att ge öppen och korrekt information. Samtidigt är det viktigt att uppgifter som getts i förtroende inte missbrukas.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha
rätt att taga del av allmänna handlingar". Allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva
medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande.
En handling är allmän om den upprättats hos, eller inkommit till kommunen och förvaras hos
kommunen. Allmänna handlingar är offentliga och kan inte sekretessbeläggas utan lagstöd.
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller de undantag som finns från huvudregeln.
Offentliga handlingar ska snarast möjligt lämnas ut, till den som så begär.

Det demokratiska systemet
För att det demokratiska systemet ska fungera är det grundläggande att fattade beslut ska följas. Innan beslut, genom beredningskedjan, ska frågor utredas, diskuteras, förhandlas i enlighet med gällande lagstiftning osv., men efter det att ett beslut har fattats ska det följas.

Det demokratiska systemet bygger på en väl fungerande organisation som präglas av förtroende och tillit.
Jävsregler
Både anställda och förtroendevalda måste iaktta gällande jävsregler. I första hand är det den
jävige själv som ska tillkännage jävet. I andra hand kan ordförande eller övriga ledamöter ta
upp frågan.
Tjänstemannaberedning
Tjänstemännen genomför den sakkunniga beredningen. Det är mycket viktigt att beredningen
av ärenden är saklig och opartisk. Väsentliga fakta får aldrig undanhållas. De förtroendevalda
äger rätt att få beslutsunderlag som är allsidiga och väl underbyggda, där gällande lagstiftning
beaktats.
Den politiska beredningen
Den politiska beredningen ska vara saklig och opartisk. Varje ledamot har att sätta sig in i
frågeställningar före medverkan vid beslut och hålla sig till kända fakta. Var och en måste
vinnlägga sig om en konstruktiv och saklig debatt och att vara sanningsenlig och ärlig.
Politiska beslut
När ett beslut fattats, står hela kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller aktuell nämnd för
beslutet. Alla ledamöter ansvarar juridiskt för beslutet och dess innehåll, oavsett om man under överläggningen lagt andra förslag, eller röstat emot det vinnande förslaget. Undantaget
om man väljer att reservera sig mot beslutet.
När ett beslut fattats, ansvarar hela kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller aktuell
nämnd för beslutet.
Efter beslut

Alla underlydande politiska organ och dess ledamöter, samt förvaltningen har att följa de politiska besluten och att återrapportera resultat.
Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel
eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet.

