
Motion till Lunds Kommunfullmäktige 2013-01-30

ETISKA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS
AFFÄRSRELATIONER

Affärsetik är ett område som får allt större betydelse i världen. I informationssamhället sprids
snabbt såväl positiv som negativ information om ett företag eller en organisation. Särskilt har
fokus legat på etiska problem i produktionsledet där olika skandaler har fått såväl privat som
offentlig sektor att vidta åtgärder. Lunds kommun har till exempel etiska riktlinjer vad gäller
upphandling för att försäkra sig om att våra leverantörer lever upp till de krav vi ställer.
Kommunen har dock en mängd andra affärsrelationer där etiska krav är relevanta, därför
föreslår Miljöpartiet att det tas fram etiska riktlinjer för alla kommunens affärsrelationer.

I riktlinjerna för upphandling i Lunds kommun ingår ett stycke om förhållningssätt och etik där
tonvikten framförallt läggs på mutor. Det står också att alla leverantörer som tecknar avtal med Lunds
kommun ska underteckna kommunens uppförandekod. I uppförandekoden står det bland annat att
mänskliga rättigheter ska respekteras och att barn- eller tvångsarbete inte får förekomma. Det står
också att ”Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung,
handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering inte får förekomma.”

Det är bra och viktigt att ställa etiska krav vid upphandling, men kommunen har en mängd andra
affärsrelationer där etiska krav är relevanta. Förutom att kommunen gör inköp av varor och tjänster
finns det också affärer där kommunen exempelvis försäljer mark eller tjänster av olika slag. Även
dessa affärsrelationer kan färga av sig och vara förtroendeskadliga om de sker med fel organisationer
eller personer. Särskilt i offentlig sektor, där vi arbetar på uppdrag av medborgarna, är det viktigt att
ställa krav på att affärspartners och intressenter står för en god etik.

Miljöpartiet i Lunds åsikt är att Lunds kommun inte bör ha affärsverksamhet med bolag som uttrycker
värden, eller vars representanter uttrycker värden, som står i strid med mänskliga rättigheter, som är
diskriminerande eller i övrigt etiskt tvivelaktiga. Sådana affärsrelationer är förtroendeskadliga för
kommunen och det kan uppfattas som om kommunen stödjer eller accepterar dessa värden. Vi från
Miljöpartiet de gröna efterlyser därför riktlinjer, i likhet med dem gällande upphandling, för
kommunens alla affärsrelationer. Lunds kommun måste värna sitt förtroende från medborgarna genom
att vara tydlig med att inte bedriva affärsverksamhet med organisationer eller personer som har en
etiskt tvivelaktig värdegrund.

Etiska riktlinjer kan vara till stor hjälp för de tjänstemän som sköter kommunens affärskontakter. Det
är inte lätt att avgöra från fall till fall hur en intressent som inte lever upp till våra etiska krav ska
hanteras och tydliga riktlinjer blir därför ett stöd i dessa situationer.

Därför föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta i samverkan med berörda nämnder ta fram
förslag till etiska riktlinjer för Lunds kommuns affärsrelationer.

- att Kommunstyrelsen framlägger förslag till etiska riktlinjer för kommunens
affärsrelationer senast vid utgången av 2013.
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