
 Sida 1 (2) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-10-31  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 
HAMPUS BORG 
 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 
 

BENGT FERM 
 

 
   

 Dnr 2022-000113 08 

KF § 131 Svar på motion om att förhindra 
placeringar i Ryssland och Belarus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, eftersom Tibro kommuns placeringar i 
Ryssland och Belarus redan är avslutade samt att en revidering av kommunens 
placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning pågår. 

Ärendet 

En motion om att förhindra placeringar i Ryssland och Belarus har inkommit från Mikael 
Faleke (M). Motionären skriver att det i kommunens placeringspolicy framgår tydligt vilka 
investeringar Tibro kommun inte vill delta i och anser att policyn bör kompletteras med att 
inte heller investera i aktier som handlas på Moskvabörsen eller ryska och belarusiska 
företag som handlas på andra börser. Motionären föreslår därför kommunfullmäktige 
följande: 

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram kompletterande riktlinjer i 
placeringspolicyn med syftet att förhindra att våra pengar investeras i ryska eller 
belarusiska företag. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-28 att överlämna motionen till 
kommunledningskontoret, ekonomienheten, för beredning. Kommunledningskontoret 
konstaterar att Tibro kommun i februari 2022 hade ett mycket litet indirekt innehav i ryska 
och belarusiska företag genom de aktiefonder kommunens förvaltare investerat i. 
Kommunens förvaltare, SEB och Swedbank, meddelade tidigt efter Rysslands angrepp på 
Ukraina att de avvecklar alla sådana innehav så snart som möjligt.  

Kommunens placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning kommer att 
revideras under hösten 2022. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska 
bifallas på så sätt att begränsningen inarbetas i revideringen av policyn. Den reviderade 
policyn väntas träda i kraft vid årsskiftet och innan dess kommer inga placeringar att ske 
som strider mot motionens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår bifall till motionen med ändringen att en skrivning i linje med 
motionens syfte ska inarbetas i revideringen av placeringspolicyn, i stället för 
begränsningen av placeringar i Ryssland och Belarus.  

Ann Ohlsson (L) och Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Falekes (M) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-23 
Motion om att förhindra placeringar i Ryssland och Belarus, 2022-03-31  

Beslut delges 

Motionären 
Kommunledningskontoret, ekonomienheten 

___________________ 
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