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de Gröna i Sundsvall

Motion ungaende

ansvarsfulla

investeringar

Sundsvalls kommun
till är "Finanspolicy

har flera styrdokument
för sin finansiella
förvaltning,
De dokument vi känner
för Sundsvalls komrnunkoncern".
"Placeringspolicy
för förvaltning av
pensionsmedel",
"Placeringspolicy
Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning"
sarnt
"Tillämpningsanvisningar
till tinanspolicy
för Sundsvalls kommunkoncern". Det saknas helt
riktlinjer eller kriterier för ansvarsfulla
investeringar
i dessa dokument.
Många andra kommuner har gått före och fattat beslut om sådana riktlinjer, Vi i Miljöpartiet
har
inspirerats av några av dessa kommuner såsorn: Stockholm. Örebro (som har bra och mycket
omfattande
kriterier). Härnösand. Gotland. Borlänge. Hallstahammar.
Fagersta. Norrköping
och
Uppsala, Även Kiruna. Göteborg. Köping, Halmstad, m.fl. kommuner har kriterier som kan tjäna
som inspiration för oss, 1\1 iljöpartiet föreslår att Stockholrus stads skrivning får fungera som grund
och utifrän den föreslär vi ocksa några förbättringar
tagna fran andra kommuner, Vi ser positivt pa
om koncernstaben
vid beredning av denna motion också inspireras av andra kommuner och hittar
tydligare och skarpare skrivningar,
De områden som normalt omfattas av kommunernas
kriterier är väsentliga för alla aspekter av ett
hallbart samhälle. Hur en kommun placerar sina tillgångar har påverkan längt utanför kommunens
gränser. Globalt kan både människors
levnadsförhallanden
och rättigheter paverkas, Och inte minst
påverkar en divestering (att överge en investering)
i fossilbränsleindustri
klimatförändringarna
gynnsamt. Dessutom är och förblir fossilbränslemarknaden
en instabiloch
osäker marknad,
Förnybar energi blir allt billigare och t.ex. solenergi blir allt mer konkurrenskraftigt
medan priser
och värderingar av tillgångar i fossilbranschen
blir allt osäkrare,
Stockholm stad är alltså en av de kommuner som ställer krav på ansvarsfull placering av sina
tillgångar. Här nedanför följer ett utdrag ur "Finanspolicy
för kommunkoncernen
Stockholrus stad,
Dnr 189-1-1-22/2016:
"J. 6.2 Kriterier fijI' ansvarsfulla investeringar
1 del/all staden hur ett externt placeringsbehov strävar staden etter all vara en ansvarsfull
placerare, Ambitionen (il' al/ placeringar ska ske iforetag sontfoljcr de internationclla
konventioner och avtal som Svcrig« hal' undertecknat, avseende mänsk/iKa rattigheter. miljo klimat,
arbetsrätt. anti-korruption och inhumana vapen. Stackholms stad ska darutover i möjligasie man
undvika placeringar ijikelag där en väsentlis; del av omsättningen komnierfran tobak eller
tob akspradukter. alkoholvaror pornografi, vetpen eller/ossila bränslen.
Kriteriernafor ansvarsfulla investeringar tilldmpas oavsett om kapilaljhr"a!tniI7Ken sker i egen
regi eller via extemaforvaltare,
(Jill del kornmer till Stockhalms stads kännedom (/I! cttforetag
bryter mol, eller inte pa ett for
Stockholms siad godtaghart säufolier intetnationella konventioner ska en utvärdering av
placeringens lämplighet gDm,\' och atgarder darefter vidtas. ..
Miljöpartiet
anser att Stuckholms
stads skrivning ovan täcker in de grundläggande
krav för
ansvarsfull placering sorn en svensk kommun bör ställa. som ett minimum. för sin finansiella
förvaltning,
Därför kan den lämpligen fungera som bas för ett sådant stycke även i Sundsvalls
kommuns policydokument.
Miljöpartiet anser vidare att kriterierna kan utvidgas
kompletteringar.
Istället mr tredje meningen föreslår

i förhallande till Stockholrus
vi att det skrivs: Sundsvalls

stads med nagra
ska
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därutöver undvika placeringar i/änder eller/åretag där en stor del av omsättningen kommerfrån
tobak, alkoholhaltiga drycker. pornografi, kommersiell spelverksamhet eller vapen. Sam! helt avsta
placeringar ifonder ellerföretag som hanterar konfliktmineraler eller utvinner eller raffinerar
fossila bränslen. Detta innefattar alltså något fler områden och tydligare kravavseende bl.a.
fossilbranschen. Bland andra Härnösands och Örebro kommuner har lyft detta.
Dessutom föreslår vi att en bra skrivning om miljö från Gotland kompletterar ovanstående
meningar. Borlänge, Hallstahammars. Fagersta och Norrköpings kommuner har även de infört
liknande skrivningar: Kommunen skall visa miljöhänsynfrämst
genom användandet av positiva
urvalskriterier. Detta innebär aft prioritera investeringar ijoretag som bedöms aktivt arbeta med
att minska sin negativa paverkan pit miljön. Kommunen skall, när man har relevanta
faktaunderlag
inte placera iforetag som bryter mot lagar. fårordningar eller konventioner inom
miljöområdet i de länder där de är verksamma. eller som är vedertagna i Sverige.
Det är bra att ha en mer offensivattityd och skarpare regler än Stockholm kring översyn av de
enskilda placeringarna och om konsekvenserna ifall placeringarna inte lever upp till kriterierna.
Med inspiration från Uppsala kommun föreslår vi istället denna mening: För alt leva upp till
ovanstaende tillämpas en retroaktiv översyn och kontroll av efterlevnaden av kriterierna. vilket
innebär aft placeringar i/onde!' eller/åretag so/n vid översyn visar sig bryta mot ovanstaende
avyttras skyndsamt. Vad innebär då skyndsamt? Vi föreslår inom en rimlig och samtidigt inte alltför
lång tidsperiod, förslagsvis inom två år.
Miljöpartiet föreslår vidare en regelbunden översyn och modell för gradvis skärpning av de kriterier
som beskrivs. Detta kan förslagsvis ske genom att kommunstyrelsen får ansvar att årligen
kontrollera följsamheten av finanspolicyn inom kommunkoncernen och föreslå ytterligare
kompletteringar eller skärpningar om det visar sig nödvändigt.

Om Miljöpartiets

förslag bifalls fullt ut kommer hela det nya stycket att lyda:

"Kriterier för ansvarsfulla investeringar
l detfall Sundsvalls kommun har ett externt placeringsbehov strävar kommunen efter alt vara en
ansvarsfull placerare. Ambitionen är att placeringar ska ske ifåretag somfoljer de internationella
konventioner och avtal som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rattigheter. miljö/klimat,
arbetsrätt. anti-korruption och inhumana vapen.
Sundsvalls kommun ska därutöver undvika placeringar ifonder ellerföretag där en stor del av
omsättningen kommerfran tobak, alkoholhaltiga drycker, pornografi. kommersiell spelverksamhet
eller vapen. Samt helt avsta placeringar ifonder ellerföretag som hanterar konfliktmineraler eller
utvinner eller raffinerarfossila
bränslen
Kommunen skall visa miljåhånsynfrämst
genom användandet av positiva urvalskriterier. Detta
innebär att prioritera investeringar iforetag som bedöms aktivt arbeta med att minska sin negativa
påverkan pa miljön. Kommunen skall, när man har relevanta faktounderlag. inte placera iforetag
som bryter mot lagar. förordningar eller konventioner inom miljöomradet i de länder där de är
verksamma, eller som är vedertagna i Sverige.
Kriteriernaför ansvarsfulla investeringar tillämpas oavsett om kapitalforvaltningen sker i egen
regi eller via externaforvaltare.
För att leva lIPP till ovanstaende tillämpas en retroaktiv över.\yn och kontroll av efterlevnaden av
kriterierna. vilket innebär att placeringar ifonder ellerforetag som vid översyn visar sig bryta mot
ovanstående avyttras skyndsamt, senast inom tva m: "
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Miljöpartiet

föreslår

därför kommunfullmäktige

besluta:

- Att komplettera lämpliga styrdokument
för finansiell förvaltning
i Sundsvalls kommunkoncern
med kriterier för ansvarsfulla investeringar. med nytt stycke enligt modell fran "Finanspolicy
för
kommunkoncernen
Stockholrus stad. 1.6.2 Kriterier för ansvarsfulla investeringar".
- Att pa tredje meningens plats i det nya stycket skriva: "Sundsvalls kommun ska därutöver undvika
placeringar i fonder eller företag där en stor del av omsättningen
kornmer från tobak. alkoholhaltiga
drycker. pornografi. kommersiell spelverksamhet
eller vapen. Sarnt helt avstå placeringar i fonder
eller företag som hanterar konfliktmineraler
eller uh inner eller raffinerar fossila bränslen.'
- Att ovanstående mening kompletteras med "Kommunen
skall visa miljöhänsyn främst genom
användandet av positiva urvalskriterier.
Detta innebär att prioritera investeringar i företag sorn
bedöms aktivt arbeta med att minska sin negativa påverkan på miljön. Kommunen skall. när man
har relevanta faktaunderlag.
inte placera i företag sorn bryter mot lagar. förordningar eller
konventioner
inom miljöområdet
i de länder där de är \ erksarnrna. eller som är vedertagna i
Sverige ...
- Att styckets sista mening istället formuleras:
"För att leva upp till ovanstaende tillämpas en
retroaktiv översyn och kontroll av efterlevnaden
av kriterierna. vilket innebär att placeringar i
ronder eller företag sorn vid översyn visar sig bryta mot ovanstaende avyttras skyndsamt. senast
inom tva ar.
- Att kommunstyrelsen
ansvarar för att årligen kontrollera följsamheten av kriterierna för
ansvarsfulla investeringar inom kommunkoncernen
och föresia ytterligare kompletteringar
skärpningar om det visar sig nödvändigt.

Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Angel Villaverde. gruppledare
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