Motion till Distriktsårskongress oktober 2019

Karens vid övergång från kommunala politiska uppdrag till lobbyuppdrag i det privata näringslivet
Regeringen införde 2018 karens på 12 månader för statsråd och statssekreterare vid övergång mellan
politik och näringsliv. Det ska inte längre vara möjligt för en minister att bli lobbyist från en dag till en
annan. Karens har införts för att skydda staten från att information sprids och används på ett sätt
som kan skada statens ekonomiska intressen, ge någon enskild otillbörlig fördel eller skada
allmänhetens förtroende för staten.
Svängdörrar mellan politiska uppdrag och lobbyuppdrag i det privata näringslivet är inte bara en risk
på statlig nivå, risken är påtaglig även inom kommunen. Inte minst riskerar svängdörrarna att
urholka förtroendet för politiska partier och politiker.
Att inneha ett politiskt uppdrag för socialdemokraterna innebär makt och inflytande. Med uppdraget,
som politiker eller politisk tjänsteman, får man tillgång till information och nätverk just i egenskap av
innehavare av uppdraget/tjänsten. Förtroendet förutsätter att företrädaren inte samtidigt, eller
mycket nära inpå, jobbar för näringslivet i syfte att i det fördolda påverka partiet och väljarna i en viss
riktning.
PR-branschen har växt sig allt starkare på senare år. Byråerna anställer gärna politiker och politiska
tjänstemän som lobbyister eller konsulter då dessa har tillgång till unik information och värdefulla
kontaktnät. PR-branschen lever på att påverka hur människor tycker, tänker och känner inför saker
och ting. Ett aktuellt exempel är Gullers Grupp med kontor i Göteborg som skapat en plattform för
Vårdföretagarna för att få folk att tycka bättre om privata vinstdrivande vårdföretag.
Genom politiker får byråerna och deras uppdragsgivare tillgång till information om partiernas inre liv,
om personer och relationer, vilka svagheter och styrkor partiet har, hur man på bästa sätt kan få
partiet att ändra uppfattning eller fatta ett visst beslut.
En karenstid på ett år eller mer skulle göra övergången mellan politik och näringsliv mer transparent.
Information och kontakter är inte lika värdefulla efter att det gått en tid. Ökad tydlighet vore
gynnsamt för förtroendet mellan partikamrater men också för väljarnas förtroende för
socialdemokratiska politiker i allmänhet. Framförallt skulle en karenstid skydda partiet från
näringslivets dolda påverkan.

Distriktskongressen beslutar att:
Distriktsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på karens för övergång mellan kommunala
politiska uppdrag och lobbyuppdrag i det privata näringslivet.

