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Policy för representation och resor i tjänsten samt för kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting
Kurser, konferenser, resande och representation är en viktig och ibland nödvändig del av arbetet inom Stockholms läns landsting. Dess verksamhet
finaniseras till största delen med skattemedel. Det är därför särskilt viktigt att
landstingets medel används på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Utgångspunkt för
representation och resor i tjänsten och deltagande i kurser och konferenser ska
vara att de ska motiveras av arbetsuppgifterna och tillföra ett värde till verksamhetens utveckling.
I denna policy för representation och resor, kurser och konferenser, anges de
övergripande principerna som gäller för förtroendevalda och anställda i landstingets förvaltningsorganisation och i landstingsägda bolag. För landstingsråd och
gruppledare finns vissa frågor särskilt reglerade.
Som bilagor till dokumentet finns ett regelverk som ska ligga till grund för beslut
för representation och resande i tjänsten samt övergripande regler för deltagande i
kurser och konferenser. Syftet med regelverket är att på ett enkelt sätt visa hur
representation och resande i tjänsten ska ske och att klart och tydligt precisera de
regler som landstinget antagit på områdena.
I det fall ett område inte täcks av regelverket för representation och resor, kurser
och konferenser, ska policyn ligga till grund för hanteringen av frågan. I vissa frågor kan det finnas skäl att utforma lokala riktlinjer. Dessa riktlinjer får dock inte
avvika från landstingsstyrelsens beslut.
Resor
Vid tjänsteresa ska det färdsätt väljas som med hänsyn till restid, miljö och total
kostnad är mest effektivt. Vid tjänsteresor ska någon av de reseföretag anlitas
som landstinget har avtal med vid bokningar av resor med tåg, flyg, båt och hyrbil.
Landstingets totala resekostnader ska på så sätt hållas nere.
Redovisning
Kostnader för representation ska tydligt redovisas och delas upp i kostnader för
extern respektive intern representation. Ledningens och förtroendevaldas kostnader för representation särredovisas.
Miljö
Ett av de övergripande målen i landstingets miljöpolitiska program är att minska
luftföroreningar och buller från väg-, spår- och sjötrafik i Stockholmsregionen.
Förbränning av konventionella fordonsbränslen ger utsläpp av såväl växthusgaser
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som försurande och hälsoskadliga ämnen. Hänsyn till miljön ska därför prägla val
av resealternativ.
Etik
Den människosyn som sprids i olika former av pornografi är inte förenlig med den
värdegrund som skall prägla landstingets verksamheter. Det innefattar även de
sammanhang där landstingets tjänstemän och politiker deltar på uppdrag av landstinget. Hotell och konferensanläggningar som landstinget anlitar bör ha ett dokumenterat miljöengagemang samt rök- och allergifria rum. Anläggningar med pornografisk film på rummet ska, närhelst möjligt, undvikas.
Muta och bestickning
Alla som kan påverka ett ärende riskerar att utsättas för mutförsök. Att ta emot
måltider, gåvor, resor, rabatter m m kan medföra att mottagaren gör sig skyldig till
mutbrott och givaren till bestickning. För att undgå ansvar för mutbrott ska muta
uttryckligen och omedelbart avvisas. Att en högre chef informerats om och godkänt mottagande av gåva etc, medför inte automatiskt straffrihet.
Kurser och konferenser
Vid anordnande av interna kurser och konferenser ska i möjligaste mån landstingets egna lokaler utnyttjas. Kurs-/konferenslokal samt transporter till och från
kurs-/konferensställe ska väljas med hänsyn till miljö och det mest ändamålsenliga
rörande restid och total kostnad. Till grund för beslut måste ett tydligt konferens/studiereseprogram finnas där syftet med konferensen/resan kort beskrivs.
Ett aktivt engagemang från ledningen och kommunikation med medarbetarna är
nödvändigt när det gäller uppföljning av efterlevnaden av policy och reglerna för
representation och resor. Uppföljning av policy och regler sker även regelbundet
genom landstingsrevisorerna.
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