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Skrivelse från Miljöpartiet de gröna till ägarutskottet
angående AB Storstockholms Lokaltrafiks samarbete
med företaget ASICS Stockholm Marathon
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna har lämnat en skrivelse till ägarutskottat angående
AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL AB) samarbete med företaget ASICS
Stockholm Marathon.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den i l maj 2015
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna den 23 april 2015
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har lämnat en skrivelse till ägarutskottet angående
ASICS Stockholm Marathons beslut att enbart betala ut prispengar till
nordiska vinnare. SL AB har ett samarbetsavtal med företaget ASICS
Stocldiolm Marathon. VD i Landstingshuset AB föreslås ges i uppdrag att ta
upp frågan om avtalet med ASICS Stocldiolm Marathon vid nästkommande
möte med SL AB då ASICS Stockholm Marathons beslut går emot
landstingets värdegrund.
Då ASICS Stocldiolm Marathon har reviderat beslutet sedan skrivelsen
lämnades, föreslås skrivelsen anses besvarad.
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Bakgrund
SL AB har ett samarbetsavtal med företaget ASICS Stocldiolm Marathon
vars verksamhet går ut på att arrangera en Marathontävling centralt i
Stocldiolm varje år. ASICS Stockholm Marathon beslutade under våren att
endast betala ut prispengar till de främst placerade löparna från Norden.
Mot bakgrund av detta yrkade Miljöpartiet de gröna därför att VD i
Landstingshuset AB skulle ges i uppdrag att till nästkommande möte föra
dialog med SL AB och deras avtal med Stocldiolm Marathon och att i det
fall inte beslutet ändras även få i uppdrag att genom ägardirektiv beordra
SL AB att avbryta avtalet.
Sedan skrivelsen lämnades har ASICS Stocldiolm Marathon reviderat sitt
beslut och vinnarna kommer att få prispengar oavsett vilket land de
kommer ifrån. Stocldiolm Marathon kommer även att ses som en nordisk
landskamp och vinnare i den landskampen kommer också att få ta del av
prispengar.
Överväganden
Då ASICS Stocldiolm Marathon har reviderat beslutet sedan skrivelsen
lämnades, föreslås skrivelsen anses besvarad.
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.
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Skrivelse till ägarutskottet angående SL AB:s samarbete
med företaget Stockholm Marathon
Landstingshuset AB har som ägarbolag till landstingets olika bolag en
skyldighet att säkerställa att dessa bolag arbetar utifrån den
värdegrund som landstinget står för. Bolaget SL AB har ett
sammarbetsavtal med företaget Stockholm Marathon vars
verksamhet går ut på att arrangera en Marathontävling centralt i
Stockholm varje år. Stockholm Marathon har nyligen beslutat att
endast betala ut prispengar till de främst placerade löparna från
Norden, dvs inte de som kommer främst. Ett beslut som också blivit
hårt kritiserat. Eftersom detta beslut också är ett brott mot
Stockholm läns landstings värdegrund anser Miljöpartiet att det är av
stor vikt att landstinget agerar.
Vi yrkar därför att VD ges i uppdrag att till nästkommande möte föra
dialog med SL AB och deras avtal med Stockholm Marathon och att i
det fall inte beslutet ändras även få i uppdrag att genom ägardirektiv
beordra SL AB att avbryta avtalet.

