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Motion till Botkyrka kommunfullmäktige 

Kommunen måste investera i klimatomställning i stället för i oljebolag  
 
Kapitalplaceringar i fossila bolag påverkar klimatet negativt. Dels bidrar de till att mer 

fossil energi utvinns och används, dels används inte pengarna till investeringar i 

lösningar som ställer om samhället till minskat fossilberoende. Om vi på kort tid ska 

ställa om vår energiproduktion, vårt bostadsbestånd och våra transporter till hållbara 

system som inte påverkar klimatet negativt måste investeringar göras i lösningar som 

bidrar till den omställningen, inte urholkar den.  

Svenska kommuner, landsting och regioner investerar fortfarande stora pengar i 

oljebolag och annan fossil energi via sina fondplaceringar. Det bryter helt mot de mål 

om minskad klimatpåverkan genom att använda mindre fossila bränslen som olja, kol 

och gas, som merparten av dem har satt upp för sin verksamhet. Många har både 

egna kapitalinvesteringar i fonder där bolag som Shell, BP, Gazprom och Lundin 

Petroleum ingår, och sparande i fossila bolag via pensionsförsäkringen KPA. KPA är 

ett pensionsbolag som ägs av Folksam och Sveriges kommuner och landsting med 

pengar bland annat placerade i fossila bolag som BP, Statoil, Chevron, Shell, franska 

Total och Norsk hydro. Vi har gått igenom Botkyrka kommuns nuvarande 

pensionsinvesteringar, och funnit att vår kommun tyvärr inte är något undantag. 

Bland de företag där vi för närvarande investerar pensionspengar återfinns till 

exempel Occidental Petroleum Corporation, Petroleum Geo-Services ASA, Seadrill 

Ltd och AB Stena Metall Finans. 

Samtidigt väljer allt fler organisationer världen över att divestera – det vill säga flytta 

sina investeringar – från fossilsektorn till verksamheter som bidrar till hållbar miljö- 

och klimatutveckling. Stora städer som Seattle i USA, kommuner som Örebro och 

högskolor som Chalmers har valt att divestera. I vårt närområde beslutade 

Stockholms universitet 15 februari 2016 att inte längre investera i fossil energi, och 

Uppsala kommun tog beslutet att divestera 3 november 2015. Det är hög tid för 

Botkyrka att sälla sig till denna växande skara! 

Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns mest prioriterade frågor, och vi har som 

mål att kommunens bidrag till klimatförändringarna helt och hållet ska upphöra. I 

kommunens klimatstrategi sätter vi upp 2020 som året då den kommunala 

organisationen ska vara klimatneutral, 2030 som året då Botkyrka ska vara 

fossilbränslefritt och 2040 som året då Botkyrka som plats ska vara helt klimatneutral. 

Vi arbetar systematiskt för att ställa om både vår kommunala verksamhet och vårt 

geografiska område till fossilfrihet och nollutsläpp, men klimatförändringarna är 

globala och vi måste även säkerställa att vi inte bidrar till fortsatta utsläpp bortom 

kommunens gränser genom våra investeringar. Om Botkyrka kommun skall lyckas 

med de högt ställda klimatmålen, måste både de egna investeringarna och 

pensionsförsäkringen KPA:s fondplaceringar i fossila bolag omgående avinvesteras 

och ersättas av investeringar som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. 

 



 
Vi yrkar 

 att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ändra Botkyrka 
kommuns investeringspolicy så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt 
fossila bränslen avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till 
omställningen till ett hållbart samhälle. 

 att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via SKL verka för att 
pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina placeringar i fossila bolag. 
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