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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov
av etiska riktlinjer i finanspolicyn

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstinget inför etiska riktlinjer enligt motionens intentioner i finanspolicyn avseende landstingets samlade finansiella verksamhet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Motionären efterfrågar ett etiskt förhållningssätt inom Stockholms läns landstings
finansiella verksamhet. Detta föreslås uppnås genom införandet av etiska riktlinjer i
finanspolicyn.
Syftet med finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den
finansiella verksamheten inom hela landstingskoncernen, Stockholms läns landsting
(SLL). Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser.
Den finansiella verksamheten inom SLL är koncentrerad till koncernens internbank,
AB SLL Internfinans (Internfinans).
Landstingsfullmäktige är det organ som beslutar om finanspolicyn, och ska fatta beslut om uppdatering av finanspolicyn minst en gång varje år. Översynen och beredningen av den uppdaterade finanspolicyn överlämnas för beslut under andra halvan
av året.
Motionären har byggt sitt förslag på en från 2009 som ger rekommendationen att de
etiska reglerna i SLL:s Finanspolicy 2009 bör ses över. Detta gjordes också i samband med den årliga översynen år 2010.

De tidigare etiska reglerna löd:
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"7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar i företag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges."
Nuvarande lydelse, som återfinns i SLL:s finanspolicy för 2011, lyder:
” 7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar i företag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges. Vidare ska placeringar endast
göras i företag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har
undertecknat. De konventioner som avses främst är
-

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN:s konvention om barnets rättigheter
ILO:s konventioner och rekommendationer
Rio-deklarationen om miljö och utveckling
OECD:s konvention mot mutor "

Detta innebär att motionärens förslag redan torde vara tillgodosedda.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2011.
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Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov
av etiska riktlinjer i finanspolicyn

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstinget inför etiska riktlinjer enligt motionens intentioner i finanspolicyn avseende landstingets samlade finansiella verksamhet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Motionären efterfrågar ett etiskt förhållningssätt inom Stocldiolms läns landstings
finansiella verksamhet. Detta föreslås uppnås genom införandet av etiska riktlinjer i
finanspolicyn.
Syftet med finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den
finansiella verksamheten inom hela landstingskoncernen, Stockholms läns landsting
(SLL). Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser.
Den finansiella verksamheten inom S L L är koncentrerad till koncernens internbank,
A B S L L Internfinans (Internfinans).
Landstingsfullmäktige är det organ som beslutar om finanspolicyn, och ska fatta beslut om uppdatering av finanspolicyn minst en gång varje år. Översynen och beredningen av den uppdaterade finanspolicyn överlämnas för beslut under andra halvan
av året.

Bilaga
Motion
Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Motionären har byggt sitt förslag på en från 2009 som ger rekommendationen att de
etiska reglerna i SLL:s Finanspolicy 2009 bör ses över. Detta gjordes också i samband med den årliga översynen år 2010.
De tidigare etiska reglerna löd:
"7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar iföretag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges."
Nuvarande lydelse, som återfinns i SLL:s finanspolicy för 2011, lyder:
" 7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar i företag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges. Vidare ska placeringar endast
göras iföretag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har
undertecknat. De konventioner som avses främst är
-

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN:s konvention om barnets rättigheter
ILO:s konventioner och rekommendationer
Rio-deklarationen om miljö och utveckling
OECD. s konvention mot mutor "

Detta innebär att motionärens förslag redan torde vara tillgodosedda.

Torbjörn Rosdahl
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ÄRENDET O C H DESS BEREDNING

Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) har i en motion (bilaga), väckt
den 8 juni 2010, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Stockholms läns landsting inför etiska riktlinjer enligt motionens intentioner i
finanspolicyn avseende landstingets samlade finansiella verksamhet.

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 9 mars 2011 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Syftet med finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den
finansiella verksamheten inom hela landstingskoncernen, Stockholms läns landsting
(SLL). Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser.
Den finansiella verksamheten inom S L L är koncentrerad till koncernens internbank,
A B S L L Internfinans (Internfinans).
Landstingsfullmäktige ska minst en gång varje år besluta om uppdatering av finanspolicyn inklusive bilaga avseende placeringspolicy för pensionsmedel. Översynen
och beredningen av den uppdaterade finanspolicyn överlämnas för beslut under
andra halvan av året.
Motion 2010:5 bygger på den revisionsrapport 17/2009 som ger rekommendationen
att de etiska reglerna i SLL:s Finanspolicy 2009 bör ses över.
I samband med den årliga översynen år 2010 omarbetades de etiska reglerna från
tidigare:
"7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar iföretag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges."
till nu gällande formulering i SLL:s finanspolicy för 2011:
" 7.3 Etiska regler
Av etiska skäl medges ej placeringar iföretag som har produktion eller försäljning
av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet.
Placeringar inom sexindustrin skall ej heller medges. Vidare ska placeringar endast
göras iföretag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har
undertecknat. De konventioner som avses främst är
-

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN:s konvention om barnets rättigheter
ILO. s konventioner och rekommendationer
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Rio-deklarationen om miljö och utveckling
OECD. s konvention mot mutor "

Således har synpunkter i motion 2010:5 samt revisionsrapport 17/2009 avseende
etiska regler beaktats.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön
beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

MOTION

2010-06-08

Motion av Vivianne Gunnarsson (mp) m fl om behov av etiska
riktlinjer i finanspolicyn
I granskningsrapport 17/2009 Riskhantering i landstingets finansiella verksamhet
påpekar landstingsrevisorerna att det saknas etiska riktlinjer i landstingets
finansiella verksamhet.
Med etiska riktlinjer bör förstås inte endast säkerhet för kapitalet utan också att
inga placeringar eller lån som landstinget tar upp görs i finansiella instrument som
till någon del innehåller verksamhet som medför drogberoende, vapentillverkning
och handel, barnarbete eller utnyttjande av människor.
Som en mycket stor offentlig aktör vars verksamhet till största delen finansieras
med skattemedel är det viktigt att Stockholms läns landsting arbetar utifrån
tydliga riktlinjer för finansiering och att det finns etiska riktlinjer.
I förvaltningens svar på revisionsrapporten anförs att landstingets
överskottslikviditet endast får placera i räntebärande värdepapper och
bankinlåning. Inga sådana placeringar får göras i aktier eller aktierelaterade
instrument. För pensionsmedelsförvaltning där aktieplacering är tillåten finns
etiska regler angivna i finanspolicyn.
Värdepappersmarknaden blir mer och mer komplicerad. Det finns olika
instrument som i sig kan vara bra och tillåtna placeringar enligt nuvarande
finanspolicy men där de ingående delarna inte håller en sådan standard som man
kan förvänta sig av en offentlig verksamhet att placera i . Ett annat problem är
vilken typ av instrument eller långivare som landstinget anlitar. Enligt revisionen
saknas tydliga etiska riktlinjer avseende landstingets samlade finanshantering.

Landstingsfullmäktige föreslås

besluta

att Stockholms läns landsting inför etiska riktlinjer enligt ovan i finanspolicyn
avseende landstingets samlade finansiella verksamhet.

Stockholm den 8 juni 2010

Vivianne Gunnarsson
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Yttrande över motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson
m fl (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att införa etiska riktlinjer
i finanspolicyn avseende landstingets samlade finansiella verksamhet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-03
Motion 2010:5

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

Förvaltningens förslag och motivering
Syftet med finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk
för den finansiella verksamheten inom hela landstingskoncernen,
Stockholms läns landsting (SLL). Detta innebär att finanspolicyn gäller
samtliga nämnder och styrelser.
Den finansiella verksamheten inom SLL är koncentrerad till koncernens
internbank, AB SLL Internfinans (Internfinans).
Landstingsfullmäktige ska minst en gång varje år besluta om uppdatering
av finanspolicyn inklusive bilaga avseende placeringspolicy för
pensionsmedel. Översynen och beredningen av den uppdaterade
finanspolicyn överlämnas för beslut under andra halvan av året.
Motion 2010:5 bygger på den revisionsrapport 17/2009 som ger
rekommendationen att de etiska reglerna i SLL:s Finanspolicy 2009 bör ses
över.
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I samband med den årliga översynen år 2010 omarbetades de etiska
reglerna från tidigare:
"7.3 Etiska
regler
Av etiska skäl medges ej placeringar iföretag som har produktion eller
försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin
huvudsakliga verksamhet. Placeringar inom sexindustrin skall ej heller
medges."
till nu gällande formulering i SLL:s finanspolicy för 2011:
" 7.3 Etiska

regler

Av etiska skäl medges ej placeringar iföretag som har produktion eller
försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror som sin
huvudsakliga verksamhet. Placeringar inom sexindustrin skall ej heller
medges. Vidare ska placeringar endast göras iföretag som följer kraven i
de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De
konventioner som avses främst är
-

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
FN:s konvention om barnets rättigheter
ILO:s konventioner och rekommendationer
Rio-deklarationen om miljö och utveckling
OECD:s konvention mot mutor "

rättigheterna

Således har synpunkter i motion 2010:5 samt revisionsrapport 17/2009
avseende etiska regler beaktats.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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