
Hållbara placeringar, investeringar och gröna 
obligationer. Hur kommunens finanser bidrar 
och stimulerar till minskad klimatpåverkan!



Finansenheten

Kapitalförvaltning Skuldförvaltning



Pensionsmedelsförvaltning 

Portföljvärde ca 820 miljoner kronor

2015 Politiskt beslut
2019 Kapitalförvaltningen är fossilfri

Allt är inte brunt eller grönt när det 
gäller hållbarhet.

• 12 % av elproduktionen från stenkol
• Utfasning av kol och klimatneutrala senast 2030
• Omfattande omställnings- och hållbarhetsarbete

Eller? 
Nästan?



• Implementeringen något mer problematisk
• Få alternativ, dyra förvaltningskostnader, otydlig 

gränsdragning och svår jämförbarhet. 
• Det bokförda värdet gjorde det problematiskt att

Valet att investera fossilfritt var enkelt

”Övervägande finansiella fördelar med att investera fossilfritt”
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Investerare

Certifikat Obligationer

Östersunds kommuns 
internbank

4 225 miljoner800 miljonerAA+
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Gröna obligationer
en vanlig obligation med positiva miljö och/eller 
klimatfördelar. Full transparens

Kostnad eller besparing?
• Initiala kostnader i termer av arbetstimmar

– Emittenter måste följa upp, bevaka och rapportera om 
hur pengarna används.

• Vår bedömning är kostnaden kompenserads av följande 
fördelar:
– Belyser våra gröna tillgångar och miljöarbete
– Ökar kunskap och samarbete inom kommunen
– Positiv marknadsföring
– Bidrar till en grön finansmarknad

• Ingen skillnad i prissättning
– Men det finns en prisdifferens (”greenium”) på den 

svenska marknaden.
• Östersund har sparat ca 1,2 miljoner





Hur bidrar och stimulerar då kommunens 
finanser till minskad klimatpåverkan?
Hur kan vi bidra när vi placerar pengar? 
Genom att göra aktiva val och ställa krav på 
förvaltare. Östersunds kommun har valt att våra 
medel ska placeras hållbart och fossilfritt. 

Hur kan vi bidra när vi låna pengar? 
Först och främst hur pengarna används! 
Genom att vara med och verka för en omställning 
av finansmarknaden. Traditionellt så redovisas inte 
vad pengar används till, Gröna obligationer 
erbjuder full transparens.
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