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Motion (KD) - Uppförandekod i regionfullmäktige (RS 2020/2415)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation
Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot beslutet med följande
lydelse: "Den som har ett förtroendeuppdrag bör vara en god förebild och har ett ansvar att
uppträda på ett respektfullt sätt. I ett gott politiskt klimat visar förtroendevalda varandra
respekt i den demokratiska processen. Det finns ett behov av att arbeta mer aktivt med dessa
värdegrundsfrågor då debattklimatet stundtals lämnar övrigt att önska, både vad gäller hur
debatten förs och ibland genom avsaknad av debatt. Ett mer respektfullt uppförande
förtroendevalda emellan skulle även kunna skapa incitament för att fler engagerar sig
politiskt, och att färre hoppar av sina uppdrag. I motionen föreslår Kristdemokraterna att bl.a.
använda det material om samtalsklimat i politiken, ”Samtalstonen i politiken”, som finns på
SKR.
Vi reserverar oss därför till förmån för yrkandet i motionen, att fullmäktige uppdrar till
Demokratiberedningen att snarast ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige,
nämnder och styrelser, som sedan behandlas i fullmäktige".

Sammanfattning
I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (KD)
följande:
Att fullmäktige uppdrar till Demokratiberedningen att snarast ta fram en uppförandekod för
förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, som sedan behandlas i fullmäktige.
Demokratiberedningen har behandlat motionen och föreslår regionfullmäktige att motionen
avslås.

Yrkanden
Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till förslaget. Henrik Olofsson (SVG) stödjer Forsbloms
bifallsyrkande. Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till liggande beslutsförslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot Forsbloms
yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.
Förslag till beslut
Demokratiberedningen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Svar på motion - Uppförandekod i regionfullmäktige
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Paragrafen är justerad
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