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Svar på interpellation om pensioner och 
klimatavtryck 
Lovisa Johansson (FI) ställer ett antal frågor pensioner och klimatavtryck i en 
interpellation. 

Uppsala kommun har satt av kapital till Uppsala Läns Pensionsstiftelse. 
Pensionsstiftelsen är en stiftelse som ägs av sitt eget ändamål, vilket är att trygga det 
pensionsåtagande som kommunen valt att göra genom att sätta kapital i stiftelsen. 
Stiftelsens placeringsriktlinjer fastställs av stiftelsens styrelse. De första 
placeringsriktlinjerna som styrelsen i stiftelsens antog har varit för beredning i 
kommunfullmäktige där kommunfullmäktige rekommenderade styrelsen att anta de 
riktlinjer som presenterades. Styrelsen i pensionsstiftelsen har därefter justerat 
riktlinjerna för att stiftelsen ska följa de intentioner som de kommuner som har 
placerat kapital i stiftelsen har. Det medför till exempel att placeringarna i stiftelsen ska 
vara fossilfria (kol, olja gas). 

Stiftelsens placeringar vidare anpassas till andelsägarnas etiska normer och riktlinjer.  

Nedan är gällande etiska riktlinjer för pensionsstiftelsen:                          

”Stiftelsens placeringar skall vid var tid anpassas till andelsägarnas etiska normer och 
riktlinjer. Det innebär att alla placeringar skall göras med beaktande av 
miljökonsekvenser och mänskliga rättigheter enligt FNs och ILOs konventioner. 
Placeringar i verksamhet med tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, 
tobak, alkohol, pornografi skall undvikas. Gränsdragningsproblematiken kan 
emellertid bli mycket svår och omfattande. Många företag är underleverantörer eller 
har en mycket liten del av sin omsättning i sådan verksamhet. Placeringar ska inte ske i 
fonder som består av bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen (kol, olja och 
gas). Om Styrelsen finner att någon placering strider mot stiftelsens etiska normer och 
kriterier och inte kan försvaras skall detta i första hand påtalas för bolaget eller 
förvaltaren. Sker ingen skyndsam rättelse skall placeringen avyttras.”  

Interpellanten ställer även ett antal frågor hur kommunens påverkansarbete riktat mot 
SKR / KPA Pension är och har varit. Och när det gäller just kopplingen 
pensionsplaceringar och klimatavtryck känner jag inte till något påverkansarbete från 
Uppsala kommun. Däremot ingår flera av kommunens förtroendevalda i olika 
befattningar i SKR:s styrelse och beredningar, inklusive undertecknad. Så jag tar med 
mig frågorna i det framtida arbetet i SKR. 
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Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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