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Etiska regler för förtroendevalda 

Förtroendevalda i Laholms kommun ska respektera demokratin och dess spelregler genom att: 

 vinnlägga sig om att följa lagar, förordningar och andra bestämmelser, som skapats för 

vårt samhälle och för det politiska arbetet 

 arbeta för invånarnas och samhällets bästa och värna om sitt oberoende, att bortse från 

egen och närståendes vinning och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 

jävsituation 

 sätta sig in i frågeställningar före medverkan vid beslut, hålla sig till kända fakta, att 

vinnlägga sig om en konstruktiv och saklig debatt samt även för övrigt vara 

sanningsenlig, ärlig och hederlig 

 visa respekt för personer med andra uppfattningar samt ha en öppen och förtroendefull 

inställning till invånarna samt Laholms kommuns anställda 

 förvalta samhällets tillgångar och anvisa allmänna medel på ett noggrant och 

ansvarsmedvetet sätt 

 ha rätt att kräva respekt beträffande eget och närståendes privatliv.  

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. 

 

Till grund för de etiska reglerna ligger kommunens värdegrund: 

 Glädje uppstår i en trygg och positiv arbetsmiljö där vi stödjer, uppmuntrar och 

uppskattar varandra 

 Mod uppstår i ett tillåtande klimat där vi vågar vara oss själva och visa öppenhet och 

tydlighet 

 Delaktighet och engagemang uppstår genom att vi tar ett gemensamt ansvar för att 

informera, lyssna och mötas i goda relationer. På så sätt uppstår en kreativ och 

utvecklande atmosfär där vi är aktiva, ansvarstagande och nyfikna  

 Gott föredöme visar vi genom att möta andra så som vi själva vill bli bemötta 

 
 


