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Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens 11 kapitel 4 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska 

det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medel ska 
fastställas. De ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen 

ska ske.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2019. 

Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, daterad 
den 19 juni 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga har överlåtit förvaltningen av kommunens pensionsmedel till 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) med uppgift att 

bedriva långsiktig förvaltning för kommunerna och Region Kalmar län. 
Mörbylånga kommun följer därmed Kalmar Läns Pensionskapital-
förvaltnings placeringspolicy. 

Mörbylånga kommuns kapitalavsättningar skall förvaltas långsiktigt och 
avses i första hand att fungera som en buffert för uppkommande förpliktelser 

att utbetala tjänstepension till anställda. 

Verksamheten skall grundas på långsiktighet och en balansering av risk och 
avkastning, som över tid skall utmynna i en sund riskjusterad avkastning. 

KLP placeringspolicy bestäms årligen på bolagets årsstämma. I samband med 
årsstämman hanterar fullmäktige i Mörbylånga kommun uppföljning och 

kontroll över förvaltningen genom sin närvaro på bolagsstämman samt genom att 
ta del av årsredovisningen och beslutad placeringspolicy. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativa förslag till beslut finns inte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente §2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser 
godkänns.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Allmänt  

Mörbylånga har överlåtit förvaltningen av kommunens pensionsmedel till 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) vilka bildades år 
1996 med uppgift att bedriva långsiktig förvaltning för kommunerna och 

Region Kalmar län. Mörbylånga kommun följer därmed Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltnings placeringspolicy.  

Mörbylånga kommuns kapitalavsättningar skall förvaltas långsiktigt och 
avses i första hand att fungera som en buffert för uppkommande förpliktelser 
att utbetala tjänstepension till anställda.  

Verksamheten skall grundas på långsiktighet och en balansering av risk och 
avkastning, som över tid skall utmynna i en sund riskjusterad avkastning.  

KLP placeringspolicy bestäms årligen på bolagets årsstämma. I samband 
med årsstämman hanterar fullmäktige i Mörbylånga kommun uppföljning 
och kontroll över förvaltningen genom sin närvaro på bolagsstämman samt 

genom att ta del av årsredovisningen och beslutad placeringspolicy.  

Nedan följer Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning ABs placeringspolicy. 

Definitioner av tillgångsslag  

Bolagets placeringar av det förvaltade kapitalet skall placeras inom följande 
två kategorier, nämligen:  

 aktier och aktierelaterade instrument – benämns aktier  

 räntebärande instrument   

Godkända placeringsalternativ Aktier  

 Aktier noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i samtliga 
EU-länder, övriga nordiska länder, Schweiz och USA   

 Aktier noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i övriga 
länder   

 Aktiefonder, för minskning av risk, åtkomst av utländska marknader 
och/eller branscher och inriktningar som är svåra att köpa i 

direktinvesterade aktier.   

 Hedgefonder för minskning av marknadskorrelation med innehav i de i 

föregående punkter reglerade länderna.   

 Strukturerade produkter för minskning av risk, åtkomst av utländska 
marknader och/eller branscher och inriktningar som är svåra att köpa i 

direktinvesterade aktier.   

 Utfärdade köpoptioner s.k. covered calls på befintliga aktieinnehav, för 

minskning av risk och möjlighet till avkastning i stillastående marknad.  

Räntebärande instrument  

 Räntebärande instrument där svenska staten, svenska statliga 

myndigheter eller av svenska staten helägda bolag, svenska kommuner 
och landsting, svenska kommunala bolag med kommunal borgen, 
svenska bostadsfonder, svenska bolåneinstitut samt banker och 

kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn är motpart.  
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 Räntebärande instrument i övriga EU-länder, övriga nordiska länder, 

Schweiz, USA och övriga länder, som står under tillsyn av ländernas 
respektive Finansinspektion.  

 Räntebärande instrument som benämns företagsobligationer, som finns 
och har tillsyn enligt ovan punkter.  

 Ränte- och hedgefonder för åtkomst av utländska marknader och/eller 

branscher och inriktningar som är svåra att köpa i direktinvesterade 
räntebärande instrument, och för minskning av marknadskorrelation med 

innehav i de i föregående punkter reglerade länderna.  

 Strukturerade obligationer (för möjlighet till högre avkastning till låg 

risk) som är kapitalgaranterade på förfallodagen.  

Etiska regler  

Bolaget skall i sin placeringsverksamhet beakta de deklarationer och 
konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. 

Bolaget skall vidare undvika att placera tillgångar i bolag vars verksamhet 
till betydande del är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor 

eller tjänster inom områdena krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och 
pornografi. 

Bolaget skall vidare ha ett hållbarhetstänk i sina investeringar och undvika 

placeringar i företag som i sin huvudsakliga verksamhet ägnar sig åt 
prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, 

oljesand och annan okonventionell fossil olja. 

Placeringsbegränsningar  

Placeringar i aktier får inte överstiga 60 % och skall inte understiga 25 % av 

de totala tillgångarna. 

Högst 15 % av de totala tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna av 

eller noterade i ovan angivna länder utanför Sverige. Utländska värdepapper 
som noteras på Stockholmsbörsen inkluderas inte i dessa 15 %. Aktier 
noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i övriga länder till ett 

värde inte överstigande 5 % av de totala tillgångarna. 

Högst 10 % av de totala tillgångarna får exponeras mot en emittent – 

svenska staten undantagen – eller grupp av emittenter med inbördes 
anknytning.  

Aktieinnehavet i ett enskilt bolag får utgöra högst 10 % av rösterna i bolaget. 

Räntebärande instrument i företagsobligationer där börsbolag är emittent får 
ej överstiga 25 % av de totala tillgångarna. 

Övrigt  

Styrelsen äger rätt att meddela ytterligare begränsningar i den 
förvaltningsinstruktion som fastställs årligen vid styrelsens konstituerande 

sammanträde. 

Placeringspolicyn skall årligen prövas och godkännas vid det konsortiemöte 

som enligt punkt 6.1 i gällande konsortie- och samarbetsavtal äger rum inför 
årsstämman i bolaget. 


