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§ 173 

Svar på motion - Kommunen måste investera i klimatom-
ställning istället för oljebolag (V) (KS/2016:137) 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Reservation 

Samtliga ledamöter för (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 

Den 25 februari 2016 inkom Mats Einarsson (V), Bekir Uzunel(V), Nooshi 
Dadgostar (V), Ronnie Anderson (V) och Pia Carlson (V) med en motion 
avseende att investera i klimatomställning istället för i oljebolag. Motion-
ärerna lyfter att Svenska kommuner, landsting och regioner investerar fort-
farande stora pengar i oljebolag och annan fossil energi via sina fondplace-
ringar. Motionärerna pekar på att om Botkyrka kommun skall lyckas med de 
högt ställda klimatmålen, måste både de egna investeringarna och pensions-
försäkringen KPA:s fondplaceringar i fossila bolag omgående avinvesteras 
och ersättas av investeringar som bidrar till omställningen till ett hållbart 
samhälle. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
07-04. 
 
Yrkande 
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Mats Einarssons (V) bifallsyr-
kande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ordförandeförslaget.  
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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 den 15 februari 2016 att inte längre 
investera i fossil energi, och Uppsala kommun tog beslutet att divestera den 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 
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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. 

Mats Einarsson
Bekir Uzunel
Nooshi Dadgostar
Ronnie Andersson
Pia Carlson

Vänsterpartiet
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Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Referens Mottagare
Johan Westin Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Investera i klimatomställning istället 
för i oljebolag (V) (KS/2016:137)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Sammanfattning
Den 25 februari 2016 inkom Mats Einarsson (V), Bekir Uzunel(V), Nooshi 
Dadgostar (V), Ronnie Andersson (V) och Pia Carlsson (V) med en motion 
avseende att investera i klimatomställning istället för i oljebolag. Motionärerna 
lyfter att Svenska kommuner, landsting och regioner investerar fortfarande 
stora pengar i oljebolag och annan fossil energi via sina fondplaceringar. 
Motionärerna pekar på att 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.

Ärendet
Den 25 februari 2016 inkom Vänsterpartiet genom Mats Einarsson, Bekir 
Uzunel, Nooshi Dadgostar, Ronnie Andersson och Pia Carlsson med en motion 
avseende att investera i klimatomställning istället för i oljebolag. Motionärerna 
lyfter fram att 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.
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Motionärerna pekar på att 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.

Motionärerna yrkar därför på:
● 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.

Botkyrka kommun har idag en Placeringspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, §110 innehållande särskilda föreskrifter för 
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I den framgår att 
Botkyrka kommuns placeringar ska ta hänsyn till kommunens helhetssyn på 
förhållandet ekonomi och ekologi samt följa de internationella konventioner 
som Sverige undertecknat främst gällande:

o Konventionen om de mänskliga rättigheterna
o Barnkonventionen
o ILO-konventionen
o Internationella miljökonventioner
o Konventioner mot mutor och korruption

I samarbete med Botkyrka kommuns upphandlade fondförvaltare har 
placeringarna sett över utifrån Botkyrka kommuns klimatstrategi. Vilket 
innebär att kommunen inte placerar i företag som utvinner fossila bränslen. 
Denna utvinning får inte överstiga med mer än 5 % av företagets totala 
omsättning. Fonden får heller inte placera i bolag som har sin huvudsakliga 
verksamhet inom oilservices eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el 
med kol eller olja. Innehavet i fonden stämmer överens med uppsatta krav. 

Placeringspolicyn är under revidering. Den reviderade upplagan avser 
redogöra för kraven gällande våra placeringar på ett tydligare sätt. 

KPA pension har under de senaste åren förbättrat sitt hållbarhetsarbete bland 
annat genom att ta fram riktlinjer och policys att förhålla sig till i sitt 
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hållbarhetsarbete. KPA beslutat att investera mer i gröna obligationer för att 
stödja miljösmarta projekt. KPA investerar fortfarande i energibranschen och 
oljebolag som har en godkänd nivå på sitt arbete med att hantera sina 
miljörisker. Det betyder att KPA har innehav i bolag med stor påverkan på 
klimat och miljö, men som också är bolag som aktivt arbetar med att förebygga 
de risker som finns i deras verksamhet. 

Botkyrka kommun avser fortsätta verka för minskad miljöpåverkan genom 
sina påverkanskanaler inom SKL och deras bolag. 

Leif Eriksson Johan Westin
Kommundirektör Ekonomidirektör
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