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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Kumla kommun (nedan kallad kommunen) skall på ett effektivt och säkert sätt 
förvalta de finansiella medel som kommunen förfogar över. Kommunens 
finansfunktion arbetar med finansiell planering och uppföljning på kort och lång 
sikt samt utför de operativa åtgärder som krävs för att genomföra beslutade 
finansiella transaktioner. 

Finansfunktionen är kravställare på andra funktioner, projekt och processer som 
påverkar de finansiella flödena. Som exempel på detta kan nämnas kommunens 
rutiner kring kund- och leverantörsfakturor. 

1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för medelsförvaltningen. Den gäller såväl den 
löpande verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga 
förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. 
Finanspolicyn upprättas också för att möta de legala krav som ställs på 
kommunen. Ett väl definierat regelverk är även ett styrinstrument och ett 
hjälpmedel för de personer som arbetar med medelsförvaltning. Genom att 
ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och klarläggs, skapas 
förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande. 

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom följande områden: 

- Organisation och ansvarsfördelning 

- Likviditetsförvaltning 

- Pensionsmedelsförvaltning  

- Skuldförvaltning 

1.3 Kommunkoncernen 

För att hantera kommunens ekonomi effektivt, skall kommunen på det sätt och 
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella 
frågorna för kommunkoncernen. Samordningen regleras i denna policy samt i 
avtal och/eller ägardirektiv. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang 
förutom den egna kommunala verksamheten kommunens helägda företag. 

De helägda kommunala företagen ska fastställa en egen finanspolicy som i 
tillämpliga delar skall baseras på denna policy och med särskilt beaktande av 
ägardirektiv och avtal. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för 
bolagets finansiella verksamheter och risker. 



 
 

1.4 Uppdatering av finanspolicyn 

Finanspolicyn skall ses över årligen och uppdateras med hänsyn till aktuella 
förhållanden inom kommunen samt till utvecklingen på de finansiella 
marknaderna.   

2. Organisation och ansvarsfördelning 

2.1 Bakgrund 

Ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ekonomichefen enligt nedan. Det 
löpande arbetet är organiserat inom kommunens ekonomiavdelning på 
kommunledningskontoret.  

2.2 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicyn och beslutar om frågor av 
principiell beskaffenhet såsom beloppsramar för upplåning och borgen samt 
övriga finansiella mål. 

2.3 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för medelsförvaltningen och verkställer 
kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar 
styrelsen om upplåning, borgen,  placering av pensionsmedel samt övrig 
medelsplacering. 

2.4 Ekonomichefens ansvar 

Ekonomichefen har det operativa ansvaret för kommunens finanshantering i 
enlighet med finanspolicyn Det är ekonomichefens ansvar att 

- Kommunen har en väl fungerande finansfunktion 

- Kommunen har tillfredställande intern kontroll 

- Löpande föra strategiska diskussioner och följa utvecklingen inom 
finansverksamheten genom att ta del av den fortlöpande finansiella 
rapporteringen 

- Samordna kommunens finansiella verksamhet 

- Lämna information om kommunens finansiella ställning till 
kommunstyrelsen 



 
 

- Initiera utvecklings- och förbättringsåtgärder av den finansiella 
verksamheten 

- Besluta om rebalansering vid överträdande av limiter 

- Bevaka utvecklingen inom de finansiella marknaderna 

- Inom ramen för kommunstyrelsens delegation fatta beslut i frågor 
rörande upplåning och placering av medel. 

2.5 Intern Kontroll 

Med intern kontroll avses i detta fall administration av löpande upplånings- och 
placeringsavslut, handhavande av aktuell dokumentation och bokföring av 
aktuella affärer. Kontrollen förutsätter att det finns erforderliga system och 
rutiner för: 

- Instruktioner 

- rapportering och uppföljning 

- ansvarsfördelning i organisationen 

- inventering av tillgångar och skulder 

- redovisning 

För att åstadkomma god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att 
handläggar- respektive internkontrollfunktionerna hålls åtskilda. 

För Kumla kommun utför redovisningsekonomen internkontrollen i 
finansarbetet. Alla avier och avräkningsnotor avseende finansdispositioner 
skickas direkt till redovisningsekonomen. 

Alla affärsavslut/beslut skall omedelbart dokumenteras och överlämnas till 
redovisningsekonomen. 

Redovisningsekonomen skall omgående rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i 
finansverksamheten skulle uppkomma. 

3. Generella regler för kapitalförvaltning 
I detta kapitel anges regler och begränsningar som gäller för all 
kapitalförvaltning i kommunen, oavsett om det gäller likviditets- eller 
pensionsmedelsförvaltning. 



 
 

3.1 Etik  

Vid placeringar ska etiska hänsyn tas, vilket innebär att direkt ägande av 
värdepapper i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion 
och/eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror inte får 
förekomma. Placeringar där utöver får inte ske i företag eller andra emittenter 
som inte på ett godtagbart sätt efterlever internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter och miljö.  

Placeringar ska undvikas i företag vars huvudsakliga verksamhet (motsvarande 
minst 10 procent av koncernens omsättning) är utvinning av fossila bränslen.  
Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i 
framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering 

3.2 Risk  

Finansiella placeringar innebär risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv 
erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk 
erhålls genom en minskning av den förväntade avkastningen. Portföljens risk 
regleras praktiskt genom tillgångsallokering och limiter.  

3.3 Valutarisk  

Utgångspunkten i kapitalförvaltningen är att begränsa valutarisken i förhållande 
till kommunens åtagande. Värdepapper denominerade i utländsk valuta skall till 
största del valutasäkras. Hur stor del som skall valutasäkras får bedömas i det 
enskilda fallet mot bakgrund av bl.a. vilket tillgångsslag det avser och till vilken 
kostnad. Valutasäkringen hanteras av ekonomichefen eller av kommunens 
motpart om det är mer kostnadseffektivt. 

De värdepapper som är denominerade i SEK men där produktens utveckling är 
relaterad till utländsk valuta behöver ej valutasäkras. 

3.4 Derivatinstrument  

Fristående derivatinstrument är inte tillåtet. Derivat som ingår som en del av en 
kapitalgaranterad strukturerad produkt är tillåten under förutsättning att övriga 
limiter i denna policy uppfylls. 

3.5 Redovisningsprinciper 

Tillgångarna i kapitalförvaltningen redovisas till marknadsvärde. Om 
marknadsvärdet har förändrats sedan senaste delårs- eller årsbokslut skrivs 
bokfört värde upp eller ner med skillnaden i marknadsvärde mellan dessa 
bokslutstillfällen. 

De marknadsvärden som används för strukturerade instrument är s k teoretiska 
marknadsvärden och dessa är indikativa per balansdagen. 



 
 

3.6 Legala begränsningar  

Kommunens kapital måste förvaltas i enlighet med kapitel 11, 2 § 
Kommunallagen,  

”Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att 
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses”. 

3.7 Tillåtna motparter  

Godkända motparter vid transaktioner med portföljernas tillgångar är: 

- Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för 
förvaltning av någon annans finansiella instrument.  

Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som 
står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från 
denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat. 

3.8 Förvaring av värdepapper  

Portföljernas tillgångar skall förvaras hos: 

- Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot 
värdepapper för förvaring. 

Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 
och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. 

Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan 
leverans till värdepappersinstitut. 

4. Likviditetsförvaltning 

4.1 Bakgrund 

För att kommunen ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande 
betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. 
Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s sådana 
tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. En viktig del i detta arbete 
är att kommunen har en effektiv kapitalhantering och att betalningsströmmarna 
(inflöde och utflöde av likvida medel) är rationella. Likviditetsportföljens storlek 
ska vara tillräcklig för att säkerställa kommunens betalningskapacitet på kort 
sikt.  

Utgångspunkten för en effektiv hantering av betalningsströmmar är att  



 
 

- Begränsa kapitalbindningen i icke avkastningsbara tillgångar 

- Begränsa behovet av räntebärande skulder 

Huvudprincipen är att alla inbetalningar i möjligaste utsträckning ska ske i så 
nära anslutning till tjänstens utförande eller varans leverans som möjligt. 
Leverantörs-fakturor och övriga utbetalningar ska betalas på angiven förfallodag 
så att räntefri kredittid utnyttjas fullt ut. 

4.2 Mål likviditetsförvaltning 

Det övergripande målet för medelsförvaltningen är att optimera kommunens 
räntenetto samtidigt som betryggande säkerhet kan tillgodoses. Dessutom skall 
vid varje tillfälle betalningskapaciteten för kommunen säkerställas. Placeringar 
skall göras i bank eller i värdepapper med hög likviditet, d v s marknadsnoterade 
värdepapper som vid varje tidpunkt kan omsättas.  

4.3 Tillåtna instrument 

Placeringar inom likviditetsförvaltningen får ske i följande instrument: 

- Räntebärande värdepapper utgivna i SEK 

- Likvida medel, definierade som medel på bankkonto. Övrig tidsbunden 
inlåning hänförs till räntebärande värdepapper 

- Värdepappersfonder bestående av en eller flera av ovanstående tillgångar 

4.4 Ränterisk 

Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadsräntorna. Ränterisk begränsas genom att placeringar 
inte får ha längre löptid än ett år. 

4.5 Kreditrisk  

Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i samtliga placeringar.  

Lägsta tillåtna rating i likviditetsförvaltningen är A- / A3 (Standard & Poor’s / 
Moody’s).  



 
 

5. Pensionsmedelsförvaltning  

5.1 Bakgrund 

Kommunen har ett långsiktigt åtagande för att möta framtida 
pensionsförpliktelser. För att möta sina åtaganden har kommunen beslutat att 
avsätta kapital för långsiktig förvaltning. Medel från 
pensionsmedelsförvaltningen får endast utnyttjas för pensionsutbetalningar. 

5.2 Övergripande mål 

Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att möta 
pensionsutbetalningarna hänförliga till pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. 
Detta görs genom att skapa ett realt tak på utbetalningarna för 
ansvarsförbindelsen. De årliga utbetalningarna som överstiger 10,5 Mkr täcks 
genom uttag ur pensionsfonderingen medan utbetalningarna upp till 10,5 Mkr 
täcks med löpande skatteintäkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att minska risken i förvaltningen i förhållande till den del av åtagandet som 
ska täckas av fonderingen kommer en relativt stor del av tillgångarna att placeras 
i instrument med matchande finansiella egenskaper. 

Utöver att möta de framtida pensionsutbetalningarna eftersträvas så hög 
avkastning som möjligt. Storleken på pensionsutbetalningarna påverkas främst 
av ränte- och inflationsutveckling. Utifrån detta är rimligt med ett realt 
långsiktigt avkastningsmål på 2 %. Eftersom de ingående tillgångsslagen i 
förvaltningen har olika egenskaper med avseende på avkastning och risk, gäller 

0

5

10

15

20

25

20
19

20
23

20
27

20
31

20
35

20
39

20
43

20
47

20
51

20
55

20
59

20
63

20
67

20
71

20
75

(mkr)

Täcks av kommunen Täcks av fonderingen



 
 

avkastningsmålet över tiden, alltså inte för ett enskilt år. Avkastningsmålet 
definieras som värdetillväxt, räntor och utdelningar. 

5.3 Övergripande strategi och riskhantering 

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög 
andel riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska 
andelen riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.  

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan 
tappa 10% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna 
(beräknat som värdet den sista dagen varje månad).  

Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För 
att kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får 
placeras i respektive tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna 
minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från att falla mer än 10%.  

Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan 
tillgångsslagen är att i normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt för att 
maximera förväntad avkastning. 

För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet 
kan delar av kapitalet placeras i realränteobligationer. 

5.4 Tillgångsallokering – Strategisk allokering  

Förvaltningen av de långsiktiga tillgångarna styrs av en normalportfölj. 
Normalportföljen visar den strategiska fördelningen av de olika tillgångsslagen, 
uttryckt som andel av portföljens totala marknadsvärde samt respektive tillåtna 
avvikelse från normalvärdet. För att kunna begränsa risken i portföljen tillåts 
relativt stora avsteg från normalportföljen. Det gäller framför allt möjligheten att 
minska andelen aktier i portföljen.  

Tillgångsslag Min Normal Max 

Likvida medel 0 % 0% 20 % 

Räntor 30 % 55% 90 % 

Aktier 

- Varav svenska aktier 
- Varav utländska aktier 

10 % 

0 % 

50 % 

45% 

30% 

70% 

60 % 

50 % 

100 % 

Alternativa tillgångar 0 % 0% 10 % 

 



 
 

5.5 Definition av exponering 

Instrumenten i portföljen hänförs till respektive tillgångsslag utifrån huvudsaklig 
exponering. Om den huvudsakliga exponeringen i ett instrument förändras över 
tiden ska även det tillgångsslag det räknas till ändras. Exempelvis räknas en 
aktieindexobligation initialt som aktier, men om värdet på optionsdelen minskar 
kraftigt (pga fallande börser) kommer den huvudsakliga exponeringen övergå till 
att vara mot räntemarknaden. I avstämningen mot tillgångslimiterna ska 
instrumentet då räknas till nominella räntor. 

Ekonomichefen ansvarar för att löpande bedöma huvudsaklig exponering i 
portföljens instrument, och besluta om vilket tillgångsslag de ska räknas till. 

5.6 Tillåtna tillgångsslag/värdepapper  

Pensionsmedlen får placeras i följande instrument: 

- Räntebärande värdepapper utgivna i SEK och värdepappersfonder. 

- Likvida medel, definierade som medel på depåkonto, bankräkning och 
dagsinlåning.  

- Värdepappersfonder bestående av svenska och utländska aktier. Enskilda 
aktivt förvaltade fonder får ej överstiga 10 % av portföljens totala 
marknadsvärde. Vid placering i fonder, skall eftersträvas, att reglerna för 
fonden ej tillåter att ingående enskilda bolag uppgår till mer än 10 % av 
fondens förvaltade medel.  

- Strukturerade produkter med exponering mot aktier och alternativa 
tillgångsslag (alternativa placeringar). Strukturerade produkter ska ha 
100 % kapitalgaranti och maximalt 10% överkurs. Exponering mot 
räntemarknaden är ej tillåten. Med exponering avses inte underliggande 
obligationsdel. Enskilda strukturerade instrument får ej överstiga 10 % 
av portföljens totala marknadsvärde vid investeringstidpunkten. 

5.7 Rebalansering  

Portföljen ska kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte 
under- eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller 
över sina limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt. Det innebär normalt 
sett att rebalansering ska ske till nästa rapporttillfälle. Vid kontroll av limiter 
skall marknadsvärdet användas som jämförelsetal. 

Det är ekonomichefens ansvar att besluta om rebalansering, samt att avgöra hur 
lång tid som behövs för att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt. 



 
 

5.8 Aktiekursrisk  

För att begränsa de finansiella riskerna vid exponering mot aktiemarknaden ska 
portföljen vara väldiversifierad. Diversifieringen erhålles genom att sprida 
placeringar mellan olika: 

- Regioner 

- Länder 

- Sektorer 

- Förvaltare, Banker 

 

Kommunen skall också när placering sker i strukturerade instrument sträva efter 
en god förfallostruktur. Detta innebär att instrumenten skall ha en bra spridning 
med avseende på förfallodatum.  

5.9 Ränterisk 

Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadsräntorna. Stiger ränteläget kommer priset på 
värdepappret att sjunka och prisfallet ökar med löptiden på värdepappret. 

Ett sätt att begränsa ränterisken är att begränsa längden på placeringarna. 
Ränterisken är större för en lång placering med fast kupong. Däremot 
obligationer med rörlig ränta justerar kupongen efter ränteläget och har därmed 
en mindre ränterisk. 

Ovanstående definition av ränterisk gäller i absoluta termer. Den genomsnittliga 
löptiden på pensionsutbetalningarna är lång. I förhållande till 
pensionsutbetalningarna gäller därför det motsatta förhållandet, lång 
räntebindning ger låg risk. Lägst ränterisk i förhållande till 
pensionsutbetalningarna uppnås om placeringarnas genomsnittliga 
räntebindningstid är densamma som den genomsnittliga löptiden på 
pensionsutbetalningarna. 

Strukturerade produkter är exponerade mot ränterisk. De strukturerade 
placeringsprodukterna består av en obligation som har en förutbestämd 
förfallotidpunkt. Marknadsvärdet på en sådan produkt påverkas negativt av att 
räntan stiger.  

5.10 Kreditrisk  

Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av den totala portföljens 
marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Summan av exponeringen i 
emittent- och durationskategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta 



 
 

kategorin i summeringen. Som exempel får summan av exponeringen i området 
DL:FN aldrig överstiga 60% (ruta DL). 

Nedanstående limiter gäller endast direktägda instrument. Kreditexponering 
genom placering i fonder är tillåten så länge förvaltningens inriktning inte 
väsentligt avviker från riskbegränsningarna i denna policy. Fonder som inte 
uppfyller detta krav definieras som alternativa tillgångar. 

Emittent/värdepapper  
Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Max andel 
per 

emittent 
 Duration K. 0 - 1 år L. 1 - 3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) 

  ∑ K till N ∑ L till N ∑ M till N N  

A.  Stater, kommuner och 
landsting eller dess 
motsvarighet inom 
Euro-området, med 
ratingen AAA/Aaa 

 100% 100% 100% 100% 100% 

B.  Värdepapper med 
ratingen om AAA /Aaa ∑ B till F 100% 100% 90% 80% 30% (45%) 

C.  Värdepapper med 
rating om lägst AA- 
/Aa3  

∑ C till F 100% 90% 70% 50% 20% (30%) 

D.  Värdepapper med 
rating om lägst A- /A3  ∑ D till F 80% 60% 40% 20% 12% (20%) 

E.  Värdepapper med 
rating om lägst BBB-
/Baa3  

∑ E till F 35% 25% 15% 10% 8% (12%) 

F.  Värdepapper utan 
rating, eller lägre än 
BBB-/Baa3 

F 15% 10% 5% 0% 4% (6%) 

 

Ett instruments rating fastställs enligt följande prioritetsordning: 

1. Instrumentets långfristiga rating. 

2. Emittentens långfristiga rating. 

3. Instrumentets kortfristiga rating. 

4. Emittentens kortfristiga rating. 

5. Garants rating.   



 
 

Kommuner och landsting utan rating hamnar i kategori C. Ovanstående gäller 
rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både 
Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 

Placering i värdepapper emitterade av Kumla kommun eller närstående bolag är 
inte tillåtet. 

6. Skuldförvaltning  

6.1 Upplåning – allmänt 

Kommunfullmäktige beslutar i samband med fastställande av budget limit för 
nyupplåning. Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att 
trygga kommunens kortfristiga betalningsberedskap. 

Kommunen får inte ta upp lån för spekulationsändamål. Däremot får lån upptas 
för att finansiera en beslutad investering, även om kapitalet inte omgående 
behövs, om det bedöms vara marknadsmässigt lämpligt. 

Ekonomichefen beslutar om upptagning av tillfälligt lån för säkerställande av 
kommunens betalningsberedskap. Det praktiska arbetet kring upphandling av 
lån utförs av ekonomichefen.  

6.2 Mål upplåning 

Målet med kommunens skuldförvaltning är att långsiktigt minimera kommunens 
räntekostnader med beaktande av risk. 

6.3 Finansieringsrisk 

Risken innebär att kommunen inte vid varje tillfälle har tillgång till önskad 
finansiering till en rimlig kostnad. För att begränsa denna risk gäller följande om 
den totala låneskulden överstiger 100 Mkr: 

- Högst 50% av låneportföljen får förfalla till betalning inom närmast 
rullande 12-månaders period. 

I och med kommunens medlemskap i Kommuninvest bedöms finansieringsrisken 
som mycket låg.  

6.4 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget 
påverkar räntekostnaden i negativ riktning. Ränterisken mäts som vägd 
genomsnittlig räntebindning för hela skuldportföljen inklusive räntederivat. För 
att begränsa ränterisken gäller följande om den totala låneskulden överstiger 100 
Mkr: 



 
 

- Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen 
skall vara minst 1 år och högst 5 år. 

- Lån till rörlig ränta får utgöra maximalt 60% av låneportföljen.  

6.5 Valutarisk 

Utgångspunkten vid skuldförvaltning är att begränsa valutarisken. 
Låneportföljen skall bestå av lån i svenska kronor. Om lån upptas i utländsk 
valuta skall den valutasäkras 

6.6 Tillåtna motparter 

Lånefinansiering får ske i form som lån eller kredit i löpande räkning hos: 

- Lån från kommunens helägda företag. 

- Kommuninvest i Sverige AB (publ). 

- Europeiska Investerings Banken (EIB). 

- Nordiska Investeringsbanken (NIB). 

- Svensk bank eller från svenska kreditmarknadsbolag. 

Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk 
lånedokumentation. 

6.7 Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas av två skäl: 

- I syfte att minska risken i skuldportföljen 

- I syfte att styra portföljens duration/räntebindning i den mån det är mer 
kostnadseffektiv än att låna med fast ränta  

Derivatinstrument får inte användas i spekulativt syfte. 

6.8 Intern utlåning 

Intern utlåning får ske till kommunens hel- eller delägda bolag inom den ram som 
kommunfullmäktige fastställt för respektive bolag.  

Utlåning till interna motparter kan ske med egna tillgångar eller med extern 
finansiering. Utlåning till interna motparter som finansieras med extern 
upplåning ska matchas villkorsmässigt så att bl.a. ränterisk inte uppstår för 
kommunen. Kommunen får inte stå för valutarisken om upplåning för 
vidareutlåning sker i utländsk valuta. 



 
 

Ersättning för lånehantering och risktagande får tas ut i form av ett tillägg på 
kommunens externa upplåningsränta. Ersättningens storlek kan variera över 
tiden utifrån marknadsförutsättning och praxis. Ekonomichefen beslutar om 
ersättningens storlek. 

6.9 Borgen 

Kommunfullmäktige fastställer beloppsgränser inom vilka kommunstyrelsen får 
bevilja borgen. 

Varje enskilt borgensåtagande ska betraktas utifrån att risken finns att 
borgensåtagandet måste infrias. Därför ska restriktivitet gälla för tecknande av 
kommunens borgen. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad. 

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska: 

- Ändamålet stödja kommunkoncernens mål för verksamheten i enlighet 
med de inriktningar som finns angivna i kommunens respektive bolagens 
styrande dokument.  

- Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder. 

7. Rapportering och uppföljning 

7.1 Rapporteringens syfte 

Rapporteringens syfte är att informera om förvaltningarnas resultat och 
riskexponering i relation till de fastställda limiterna i denna finanspolicy.  

7.2 Ansvar 

Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med portföljen ska omedelbart 
rapportera om händelser som inte kan betraktas som normala. 

7.3 Rapportering - pensionsmedelsförvaltning 

Ekonomichefen ansvarar för att det månatligen tas fram en rapport för 
pensionsmedelsförvaltningen som innehåller minst följande: 

- Marknadsvärden för samtliga tillgångar 

- Avkastning under månaden och under innevarande år 

- Procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag 

- Avstämning mot placeringsreglerna i finanspolicyn 



 
 

7.4 rapportering – Likviditets- och skuldförvaltning 

Ekonomichefen ansvarar för att det minst två gånger per år tas fram en rapport 
för likviditets- och skuldförvaltningen som innehåller minst följande: 

- In- och utlåning per motpart (internt inom kommunkoncernen och 
externt) 

- Behållningen av likvida medel 

- Borgensåtaganden 

- Avstämning mot limiterna i finanspolicyn 
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