
 

2015-05-26 

 

Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Om att uppdatera och revidera ”Policy för den 

ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns 

donationsstiftelser” 
 
Vår kommun har sina donationsmedel placerade i Nordeas donationsmedelsfond. Värdet upp-går 
till cirka 25 miljoner kronor. År 2014 var utdelningen 1 380 000 kronor. Det finns en Policy för 
den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser, antagen 2007-06-05. 
Denna omfattar ”den ekonomiska hanteringen av kommunens donationsstiftelser, såväl 
placeringsverksamhet som ekonomiadministration”. 
  
Det finns en skrivning om etiska hänsyn och miljöhänsyn i policyn: ”Placering medges ej i före-
tag som har produktion eller försäljning av vapen, tobaks- och alkoholvaror eller pornografi i sin 
verksamhet. Placering medges ej heller i företag vars verksamhet är förenad med stora 
miljörisker. Med stora miljörisker avses verksamheter som innebär betydande hot mot den bio-
logiska mångfalden, betydande klimatpåverkan samt exploatering av ändliga naturresurser”. Gott 
så. Det finns emellertid inget om placeringar som berör eller förknippas med krig, väpnade 
konflikter, terrorism eller förtryck av etniska minoriteter.   
  
Nordea har de senaste åren kritiserats för sin fondförvaltning. Banken har varit storägare i 
Lundin Petroleum, som utreds för folkrättsbrott i Sudan, och Africa Oil, vars verksamhet i 
Etiopien är beroende av landets militär. 2012 valde försäkringsbolaget Folksam och åtta andra 
svenska fonder och institutioner som förvaltar pensioner att sälja över 20 miljoner aktier i Lundin 
Petroleum.  
  
Mot bakgrund av detta och att policyn ”löpande (ska) hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella 
förhållanden inom förvaltningens område samt på den finansiella marknaden” finns det goda skäl 
att uppdatera och revidera Policy för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kom-muns 
donationsstiftelser. Vår kommun ska inte förknippas med oetiskt agerande. Ej heller med våld, 
krig och förtryck. 
  
 
Undertecknad föreslår 
  
att Policy för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser 
uppdateras och revideras, 
  
att policyns skrivning om etiska hänsyn tillförs ståndpunkten att kommunen ej medger 
placeringar i företag vars verksamhet berör eller involverar krig, väpnade konflikter, terrorism 
eller förtryck av etniska minoriteter.   
  
 
Jerry Hansson 
Vänsterpartiet 

 



 


