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Yttrandet 
 
Socialdemokraterna betraktar initiativet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som sympatiskt men 
riskabelt. Via förmånsportalen Benify har stadens medarbetare tillgång till tjänsten Lifeplan, som 
tillhör den flora av rådgivande verktyg som vuxit fram för fondsparande i allmänhet och 
pensionssparande i synnerhet under det senaste årtiondet. Som en del i förmånen får stadens 
medarbetare enligt Benify tillgång till kvalificerad rådgivning, som enligt företaget byggd på 
avancerad och vetenskaplig analys av marknadsläge och långsiktiga avkastningsmöjligheter.  
 
Vi betraktar det som rimligt att staden erbjuder denna för de anställda frivilliga tjänst i syfte att öka 
förståelsen för sin pension och att få råd om möjliga sätt att placera sin pension. I dagsläget verkar 
Lifespan sakna möjlighet att sortera fondalternativ efter hållbarhetsnivå, och detta beror enligt 
företaget till stor del på grund av definitionsrelaterade svårigheter; hållbart är helt enkelt ett begrepp 
som är svårt att operationalisera på finansmarknaderna, där multinationella företag ofta tjänar sina 
pengar i flera steg och det är mycket svårt att säkerställa att företag som hävdar sig vara hållbara 
verkligen är klimatvänliga i alla produktions- och leveransled. Det är inte otänkbart att detta kommer 
att ändras inom en snar framtiden då efterfrågan på hållbara placeringar ökar med tiden, vilket gör att 
frågan kan bli aktuell igen längre fram.  

Förslaget från partierna sträcker sig dessutom längre än till det strikt informativa; i yrkandet föreslås 
att man ska uppmuntra medarbetarna att välja fonder kategoriserade som hållbara. Staden bör generellt 
undvika att uppmuntra sina medarbetare att välja en viss typ av pensionsfonder, då risken finns att 
staden genom detta ger råd som - korrekt eller inte - tolkas av den enskilda medarbetaren på ett sådant 
sätt att man gör val som kan leda till lägre avkastning och därmed en lägre inkomst efter pensionering. 
Socialdemokraterna väljer därför att avslå yrkandet.  
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att anställda via 
förmånsportalen har möjlighet och uppmuntras att välja hållbara 
fondalternativ för sina pensionsfonder. 
 

Yrkande 
Vi befinner oss i en klimatkris där vi behöver göra allt vi kan för att minska 
vår klimatpåverkan. Allt fler människor är medvetna om de problem vi står 
inför och vill bidra till en hållbar utveckling.  
 
Något som uppmärksammats av olika aktörer, till exempel 
Naturskyddsföreningen är svårigheten att veta hur olika fonder hanterar de 
pengar som människor investerar där.  
 
Inom Göteborg stad erbjuds numera alla anställda rådgivning för 
fondplaceringar av sina pensionspengar via förmånsportalen. Vi är 
övertygade om att de flesta medarbetare vill att deras pensionspengar 
förvaltas på ett hållbart sätt och inte bidra till fossil verksamhet eller 
verksamheter som bidrar till social orättvisa. Här kan vi som stad ställa krav 
på de råd som ges via förmånsportalen. Alla medarbetare inom Göteborg stad 
ska känna sig trygga med hur deras framtida pensionspengar förvaltas. Vi vill 
därför att stadsledningskontoret för en dialog med ansvariga för 
förmånsportalen så den rådgivning som Göteborg stads medarbetare erbjuds 
är hållbar och bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. 
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