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TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

MOTION FOSSILFRIA KAPITALPLACERINGAR 
 

Det är lönsamt att rädda världen. 

Nu är tiden inne. Pensionsfonderna och andra kapitalplaceringar i Hässleholm har kunnat placeras i 

kol-, olje- och naturgasindustrin. Det har gett branscher som måste skalas ner, muskler att växla upp. 

Utsläppen av växthusgaser måste omgående minska. Vi har möjligheten att se över kommunens 

investeringar. 

 

För att sätta fart på omställningen till ett fossilfritt samhälle behövs det många investeringar. Tänk er 

en framtid där våra pensionspengar och kapitalplaceringar används för att stötta denna omställningen. 

Flera kommuner, bl.a. Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm och även Region Skåne har redan tagit steg 

för att placera mer hållbart och fossilfritt.  

Det är särskilt viktigt att investera i morgondagens hållbara branscher och samtidigt inte investera i 

branscher som vi vet saknar en framtid. Redan nu är fossilfria investeringar lika lönsamma eller något 

bättre än investeringar i fossilindustrin. Fossilfritt är framtiden. I första hand för planetens skull men 

även för en långsiktigare ekonomisk trygghet.  

 

Det är ett tydligt sätt att ta ansvar för en hållbar utveckling utanför våra gränser när investeringar 

hamnar i klimatvänliga alternativ i andra länder och bidrar till en global hållbar utveckling.  

World Economic Forum presenterade nyligen sin årliga riskrapport. För första gången någonsin är 

samtliga risker i topp fem relaterade till miljön. Och BlackRock, världens största kapitalförvaltare med 

en kapital på sju biljarder dollar, annonserade förflyttning av deras investeringar bort från fossila 

bränslen, i första hand från kol.  

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om att 

- Göra en granskning av kommunens placeringar i syfte att: 

1. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i bolag som ägnar sig åt 

prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller 

annan okonventionell fossil olja eller gas.  

2. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i servicebolag med intäkter från 

ovan nämnda verksamheter, elkraftbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag 

med betydande fossila reserver.  

3. Kartlägga omfattningen av placeringar/investeringar i företag inom kol-branschen och 

kärnkraft-branschen. 

4. Ta fram en bedömning om klimatbelastningen av kommunens kapitalförvaltning och 

5. Ta fram ett förslag på hur investeringen kan bli klimatneutral år 2035.  

 

- Senast år 2025 får inga investeringar ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 

exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell 

fossil olja eller gas eller i servicebolag med intäkter från ovan nämnda verksamheter, 

elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag med betydande fossila reserver.  

 

- Senast år 2035 ska Hässleholms kommun ställa om sina investeringar till bolag som på ett 

konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatförändringens utmaning. Kommunens pension- och 

kapitalplaceringar ska vara klimatneutrala.  

 

Hässleholm, januari 2020 

Dolores Öhman (MP) 


