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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Björn Osberg (MP) och Ulrika Sandin (MP) föreslår i motion om Gröna obligationer
att kommunen snarast tar fram en policy för gröna investeringar, samt att
kommunen omsätter policyn i ett grönt obligationsprojekt som avser gröna bostäder
t ex byggande av passivhus genom Ekerö Bostäder eller annan byggherre.
Motionens innehåll har sin utgångspunkt i ett finansieringsalternativ med ett grönt
obligationsprogram för de investeringar som kan definieras som vara gröna.
Ekerö kommuns behov av investeringar kommer till uttryck i Kommunfullmäktiges
budgetbeslut om investeringsprojekt i den kommunala verksamheten. Finansieringen
sker med egna medel och med banklån. Kommunens låneskuld till bank är, idag och
närmast kommande åren, inte i den storlek att det är aktuellt att diversifiera
skuldportföljen. Upprättande av ett obligationsprogram kräver kompletterande
administration och kompetens i kommunens finansverksamhet och en kommunal
rating. Därtill finns ytterligare krav för att obligationsprogrammet ska uppfylla
kriterierna för att vara grönt.
Beslutsunderlag
Motionssvar – Gröna obligationer, 2018-05-04
§ 109 KSau Motion för remittering – Gröna obligationer
§ 62 KF Motion – Gröna obligationer
Motion – Gröna obligationer
Ärendet
Björn Osberg (MP) och Ulrika Sandin (MP) föreslår i motion Gröna obligationer att
Kommunfullmäktige beslutar att:
- Kommunen snarast tar fram en policy för gröna investeringar.
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Kommunen omsätter policyn i ett grönt obligationsprojekt som avser gröna
bostäder t ex byggande av passivhus genom Ekerö Bostäder eller annan
byggherre.

Bedömningen är att innehållet i motionen är att lyfta fram att Ekerö kommun ska
emittera ett grönt obligationsprogram och att detta ska finansiera kommunens gröna
investeringar.
Ekerö kommuns investeringsbehov kommer till uttryck i Kommunfullmäktiges
budgetbeslut om kommunala investeringsprojekt i verksamhetslokaler och det
kommunala ansvaret för utemiljö, energieffektiviseringar, infrastruktur i exempelvis
gator/vägar, inventarier och liknande. Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan
och detaljplaner styr bostadsutbyggnaden generellt i kommunen. Bostadsbyggande
av det kommunala bostadsbolaget styrs av bolagsstyrelse och Kommunfullmäktiges
beslut. Bolagsstyrelsen styr reinvesteringarna i bolagets befintliga bostadsbestånd.
Underhåll och reinvesteringar i exempelvis tekniska installationer i de kommunala
verksamhetslokalerna styrs på objektsnivå av Tekniska nämnden och nämnden har
verksamhetsmål för bland annat effektivisering av energianvändning.
I samband med Kommunfullmäktiges årliga beslut om drift- och investeringsbudget
inför kommande verksamhetsår med flerårsplan, beslutar fullmäktige om
bemyndigande för Kommunstyrelsen om erforderlig upplåning. Finansieringen av
investeringarna sker med årets tillgängliga egna medel och därutöver med banklån.
Kommunens nuvarande låneskuld till bank och prognosen över behov ökade lån de
närmast kommande åren resulterar i en väsentligt högre låneskuld jämfört idag, men
de närmaste åren ändå inte i den nivå att det är aktuellt att diversifiera
skuldportföljen till exempel genom att emittera ett obligationsprogram.
På längre sikt – och då i särskilt ärende för ställningstagande i fullmäktiges – kan
övervägas om ett obligationsprogram kan vara av intresse för Ekerö kommun. Som
ett kompletterande alternativ för finansiering av investeringar och där ett
obligationsprogram emitteras istället för att omsätta befintligt lån i bank vid
kapitalförfall. Ett sätt att diversifiera skuldportföljen för, beroende på hur marknaden
svänger, att det över tid vara fördelaktigt med både banklån och obligationer i
skuldportföljen.
Ett första ställningstagande är om Ekerö kommun ska ge sig in på
obligationsmarknaden. Huruvida det är ett grönt obligationsprogram är ett senare
ställningstagande.
Förutsättningar, enligt expertis på marknaden, för att ge sig in på
obligationsmarknaden för att diversifiera kommunens skuldportfölj är bl a:
- Kommunens låneskuld, ska vara en väsentligt högre nivå än den är idag, upp mot
1 miljard, för att det ska bli aktuellt och ekonomiskt försvarbart.
- Minsta belopp att låna upp på obligationsmarknaden är cirka 100 mnkr.
- Kommunen bör genomföra en rating. Idag generellt ett krav från marknaden.
Utöver det initiala arbetet, en årlig kostnad om ca 1 mnkr.
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Att kommunen har en annan finansverksamhet än idag med kompletterande
kompetens och ökad administration samt en annan struktur för och arbete med
kommunens likviditetsplanering.

Att emittera ett grönt obligationsprogram har ingen annan juridiskt grund än ett
obligationsprogram i övrigt. De grundläggande förutsättningarna är desamma. Därtill
innebär det än mer resurser för finansverksamheten i att särskilja de gröna projekten
från övriga investeringsprojekt samt att det finns särskilda kriterier som måste
uppfyllas för att få kalla det grönt obligationsprogram. Bl a ska:
- En process genomföras för att identifiera vilka projekt som är lämpliga att kallas
gröna och som ligger till grund för finansiering med ett grönt obligationsprogram.
- Välja ut de särskilda gröna projekten som ska finansieras med det gröna
obligationsprogrammet.
- Löpande följa kassaflöde och utgifterna i de utvalda gröna investeringsprojekten.
- Upprätta särskild rapportering över de utvalda gröna investeringsprojekten.
- Lämna granskningsrapport över de gröna investeringsprojekten som bl a belyser
resultat och avvikelsehantering.
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