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Gröna obligationer är ett etablerat verktyg till hållbar framtid. Sundsvalls kommun har ännu inte tagit
vara på möjligheten att låna pengar genom att ge ut gröna obligationer. Vi vet att emission av egna
gröna obligationer medfor lägre räntekostnad än traditionell upplåning. Miljöpartiet föreslår att
kommunen nu tar steg mot och genomfor en emission av gröna obligationer for att finansiera
klimatsmarta och hållbara investeringar i vår verksamhet.

Allt fler är intresserade av att investera i en hållbar framtid. Finansiella aktörer är i allt större
utsträckning mer intresserade av att ha en grönare inriktning på sina fondportföljer för att möta
önskemålen från en växande skara av miljömedvetna medborgare och kunder. Den gröna
obligationsmarknaden växer for närvarande starkt och alltmer oroande klimatinformation tycks fungera
som en extra förstärkning av den tillväxten. Genom att ge ut gröna obligationer gör vi det möjligt for
medborgare och investerare att delta i bygget av det hållbara samhället. Vi skaffar oss ett konkret
verktyg for att prioritera och följa upp det vi i kommunen vill satsa på for att bidra till att minska
klimatpåverkan och lämna ett mindre påverkat samhälle till våra kommande generationer.

Själva begreppet grön obligation är utvecklat av SEB i samarbete med Världsbanken. Begreppet
användes forsta gången 2007 och syftar till att ta fram finansiering till miljöinriktade
investeringsprojekt. Den stora skillnaden mellan en vanlig och en grön obligation är att transparensen är
högre och emittenten måste visa på ett tydligt sätt vad pengarna investeras i. Gröna obligationer ska
finansiera projekt som uppfyller de krav som satts upp i ramverket, se exempel:
https:llwww.ostersund.se/downloadIl8.7a53b42715fa021 ababb98851l511291849727/Ramverk _Grona-obligationer.pdf

Östersunds kommun "har beslutat att ligga i framkant på vägen mot ett hållbart samhälle" och är en av
de kommuner som framgångsrikt emitterat gröna obligationer. Med dessa har de kunnat finansiera
investeringar i ekologiskt hållbara och klimatsmarta, projekt inom vindkraft samt
energieffektiviseringsprojekt inom hela deras kommunkoncern.

Miljöpartiet anser att det nu även är dags for Sundsvalls kommun att skaffa investeringsmedel genom
att ge ut gröna obligationer. Vi tänker då i forsta hand på investeringar i fortsatt energieffektivisering.
solcellsanläggningar. annan förnybar energi, biogastillverkning. nybyggnation med högsta
miljöprestanda. gång- och cykelbanor, laddinfrastruktur, modernt återvinningssystem etc.

Genom att information om möjligheten att investera i gröna obligationer ska publiceras på kommunens
hemsida och sociala medier, blir det ett verktyg for att sprida kunskap och medvetenhet om
klimatfrågan och de lösningar som finns och uppmuntra till delaktighet i att investera i gröna och
hållbara projekt d.v.s. i en önskvärd framtid.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att kommunen snarast tar fram en policy for gröna investeringar och gröna obligationer.
- Att kommunen omsätter policyn i ett eller flera projekt finansierade av gröna obligationer. T.ex. gröna
skollokaler och äldreboenden eller bostäder genom Mitthems försorg eller biogasframställning.
solcellsanläggningar etc.
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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare


