FÖRSLAG 2014:78

Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om
alkoholfri representation

LS 1310-1344

Ojusterat protokoll
PROTOKOLL 10/2014
Landstingsstyrelsen

22

Sammanträdesdag
2014-11-04

§ 227

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri
representation
LS 1310-1344
Ärendebeskrivning
Tomas Melin (MP) har lämnat en motion om alkoholfri representation i landstinget.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2014
Motion 2013:26
Förslag och yrkanden
På sammanträdet föreligger följande förslag.
Landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 22 oktober 2014 (bilaga).
MP-ledamöternas förslag i skrivelse den 4 november (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag
Bifall till MP-ledamöternas förslag
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda förslagen och finner att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Reservation
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt
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Landstingsradsberedningen

Landstingsstyrelsen

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri
representation
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Tomas Melin (MP) har lämnat en motion om alkoholfri representation i
landstinget.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstinget har en restriktiv syn på alkohol vid representation. Enligt
representationspolicyn är alkohol endast tillåten vid speciella tillfällen och
enbart i samband med måltid. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.
Politiker och chefer inom förvaltningen har ett stort ansvar att göra sunda
bedömningar Mng vilka tillfällen som ska räloias som speciella, vilket är en
bra ordning.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2014
Motion 2013:26

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri
representation

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
att därutöver anföra
Vi ställer oss frågande till att landstingsrådsberedningen anser motionen
besvarad. Besvarad innebär ju att kraven i motionen redan är
tillgodosedda, vilket uppenbart inte är fallet här. Motionen föreslår
exempelvis att landstinget aldrig vid intern representation ska stå för
kostnader för alkohol, medan nuvarande policy väldigt tydligt tillåter att
landstinget står för sådana kostnader.
Det finns situationer där det är rimligt att kunna erbjuda möjlighet till ett
glas vin till maten, men det är inte nödvändigtvis så att skattemedel
självklart ska finansiera individens eget upplevda behov av alkohol. Den
som vill ha ett glas vin till maten ska självklart kunna ta sig detta, men det
är rimligt att hen då betalar detta själv. Detta gäller intern representation.
För extern representation och för principer kring annat än alkohol ser vi
ett generellt behov av att se över regelverket, dels för att klargöra vad som
gäller och dels för att se till att skattemedel används ansvarsfullt.
Exemplen från Skåne visar att även regleringar som kan framstå som
tydliga haft gråzoner och kunnat missbrukas. Ett ansvarsfullt sätt för oss
att förhålla oss till det vore att se att vi också kan ha behov av en översyn,
åtminstone.
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Landstingsstyrelsen

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri
representation
Ärendebeskrivning
Tomas Melin (MP) har lämnat en motion om alkoholfri representation i
landstinget.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2014
Motion 2013:26
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Motionären pekar på missbruk av och skandaler kring resor och
representation vid andra landsting. Motionären föreslår att Stockholms
läns landsting beslutar att aldrig stå för alkohol vid intern representation
samt att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med ett förslag på ny
representationspolicy.
Förvaltningen anser att det ansvar som politiker och ansvariga chefer har
inom de snäva ramar som finns i nuvarande representationsregler
fastställda av fullmäktige, är en lämplig ordning och anser därmed att
motionen kan anses besvarad.
Bakgrund
Tomas Melin (MP) har lämnat en motion om alkoholfri representation i
landstinget.
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I december 2010 fattade fullmäktige senast beslut om
representationsregler, som en del av Budget 2011 (LS 1011-0911).
I Budget 2011 anges såvitt här är av intresse:
"Stockholms läns landstings representationsregler ska uppdateras enligt
nedan:
Representation inom landstinget ska iaktta måttfullhet och i huvudsak ske
utan alkohol. Starköl och vin är tillåtet vid särskilda tillfällen i samband
med måltid, t.ex. middag, mottagning eller supé. Representation får i
samband med hedersbelöningar och vid särskilda tillfällen för utländska
gäster när t.ex. sedvänja eller kutym så kräver även omfatta annan alkohol,
men ska utnyttjas med restriktivitet. Alkokolfria alternativ ska alltid
erbjudas. [—] Det ankommer på landstingsstyrelsen att i framtiden
fastställa beloppsgränser och vidta eventuella ändringar av reglerna."
Överväganden
I nuvarande policy står det att landstinget ska iaktta måttfullhet vid
representation. Det är klokt avfleraskäl och landstinget är måttfullt när det
kommer till alkohol vid representation.
Det finns tillfällen, vid exempelvis hedersbelöningar, då förvaltningen anser
att det finns anledning att bjuda på alkohol.
Politiker och chefer inom förvaltningarna har ett stort ansvar att göra sunda
bedömningar kring vilka tillfällen som ska räknas som speciella.
Förvaltningen anser att detta är en lämplig ordning.
Landstingsfullmäktige har delegerat ansvaret för att göra eventuella
förändringar av representationsreglerna till landstingsstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
v
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Motion av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation
Den senaste tiden har flera fall uppdagats där politiker använt skattepengar
slösaktigt i samband med resor och representation. Sådana exempel har vi
sett många av genom åren och det går tyvärr knappast att anta annat än att
sådana fall skadar förtroendet för politik generellt.
Region Skåne har, på förekommen anledning, aviserat att de ser över hela sin
representationspolicy. De aviserade förändringarna är bland annat att all
intern representation ska vara alkoholfri, att två regionråd krävs för att
attestera kostnader och att bestämmelserna kring ersättning för taxi ska ses
över. Moderaten Pia Rinhult anger i ett uttalande att hon tidigare varit av
uppfattningen att deras tidigare regler varit tydliga nog. Tydligen har så inte
varit fallet.
I Stockholms läns landsting har vi lyckligtvis varit förskonade från liknande
skandaler, men det finns ändå all anledning att se över våra policyer och
regler för att säkerställa att liknande användning av skattemedel inte kan
förekomma i landstinget.
Ett bra första steg bör vara att slå fast att landstinget aldrig står för alkohol
vid intern representation. Idag är starköl och vin tillåtet. Visst kan den som
vill tillåtas ta ett glas vin till middagen, men det finns ingen anledning till att
skattebetalare ska stå för alkohol vid intern representation.
Även en allmän översyn av regelverk och policyer behövs. Det blir en
möjlighet att förtydliga de regler som finns och att vid behov skärpa reglerna,
så att övertramp och misstolkningar inte blir möjliga.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

landstinget aldrig står för alkohol vid intern representation.

att

uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma till fullmäktige med ett
i övrigt nytt förslag på policy och regler för representation.

\iiÅjJ}^
Helene Öberg

=>

JIL

Stockholms läns landsting

miljöpartiet de 9'öno
rt

Cecilia Obermuller

T/omas Bengtsson

Yvonne AndorGoon

Ann-Son" Matthiesen

Marie-Helena Fjällås

Annika Hjelm

Jakob Dencker

S7/Wr/

^ r * J

