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Interpellation till  

kommunalrådet Ann-Marie Nilsson   
 

 

Om kommunens investeringar i fossilindustrin 
 

Klimatförändringarna är en ödesfråga för vår planet, för vår generation och kommande 

generationer. Vi måste därför minska våra utsläpp av växthusgaser. Fossila bränslen, som kol, olja 

och naturgas, står för en majoritet av växthusgasutsläppen. Det är tydligt att vi behöver övergå till 

förnyelsebara energikällor för att enligt Parisavtalet hålla den globala uppvärmningen väl under 2 

grader. 

 

EU-parlamentet släppte år 2014 en rapport som visar på riskerna med att ha kvar investeringar i 

fossilindustrin. Om världen genomför de satsningar som behövs för att rädda klimatet innebär 

det att fossilindustrin blir olönsam och aktievärdet sjunker. 

 

Sveriges radio gjorde i november 2015 en stor granskning av 15 landstings och 117 kommuners 

investeringar i fossilindustrin. Det visade sig att bland annat Lycksele kommun hade investerat i 

två av världens största oljebolag, Shell och Chevron, genom sin fondportfölj. Region Gotland 

investerade pensionsmedel i oljebolag. Många andra kommuner och landsting hade också 

investeringar i fossilindustrin. 

 

I mars 2018 mätte Region Jönköpings län för första gången hur stora klimatavtrycken var inom 

den egna kapitalförvaltningen.  Regionen (Jönköpings län) har genom att aktivt minska 

placeringen i fossilindustrin nu cirka 90 procent lägre klimatavtryck än jämförelseindex på 

marknaden. 

 

I ”Föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser” 

från 2017 står följande under punkt 4.10 Etiska hänsyn/Miljöhänsyn: 

 

”Placeringar skall inte ske i bolag vars verksamhet härrör från produktion och distribution av 

tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi. Inte heller skall 

placeringar ske i företag vars omsättning härrör från fossil energi. Dvs placeringar hos företag 

vars verksamhet innebär prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, 

oljesand eller annan okonventionell fossil energi.” 

 

I Jönköpings kommuns finansföreskrifter finns inga skrivningar om etiska eller miljömässiga 

hänsyn. Därför vill jag ställa följande frågor: 

 

1. Har Jönköpings kommuns donationsstiftelser idag några placeringar i företag som har 

verksamhet knuten till fossilutvinning? 

 

2. Har kommunen eller dess bolag placeringar i företag som har verksamhet knuten till 

fossilutvinning? 

  

Pontus Pfeiffer 

Vänsterpartiet 

 


