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Finanspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagens 11 kapitel 3§ ska fullmäktige besluta om riktlinjer 

för medelsförvaltningen. Denna finanspolicy utgör det övergripande 

ramverket för finansverksamhet i Mörbylånga kommun. Med finansverk-

samhet avses finansiering, skuldhantering, likviditetshantering och cash 

managementrutiner. Policyn gäller för kommunen och de helägda bolagens 

finansverksamhet.        

Beslutsunderlag 

Finanspolicy för perioden 2019-2022, daterad den 12 november 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Finanspolicyn antas.       
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Finanspolicy 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens 11 kapitel 3§ ska fullmäktige besluta om riktlinjer 

för medelsförvaltningen. Denna finanspolicy utgör det övergripande 

ramverket för finansverksamhet i Mörbylånga kommun. Med finansverk-

samhet avses finansiering, skuldhantering, likviditetshantering och cash 

managementrutiner. Policyn gäller för kommunen och de helägda bolagens 

finansverksamhet.    

Beslutsunderlag 

Finanspolicy för perioden 2019-2022, daterad den 12 november 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018.    

Överväganden 

Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens mål, ramar 

och riktlinjer. Det är också viktigt att fastställa en begränsning av de 

finansiella risker som förekommer i finansverksamheten och fastställa hur 

uppföljning och rapportering ska ske. 

Finansverksamhetens mål är att tillgodose kommunen och de kommunala 

bolagens behov av kapital för att säkerställa betalningsförmågan på kort och 

lång sikt. Policyn fastslår också hur organisationen och ansvarsfördelningen 

för finansverksamheten ska vara. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Finanspolicyn antas.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomienheten 

Kommuninvest 

Ölands bank 
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Finanspolicyns syfte 

Den här gemensamma Finanspolicyn innehåller övergripande anvisningar 

beträffande kommunen och de helägda bolagens finansverksamhet.  

Finanspolicyn tillsammans med tillhörande riktlinjer för finansverksamheten 

utgör det övergripande ramverket för finansverksamheten i Mörbylånga 

kommun. Med finansverksamhet avses finansiering, skuldhantering 

likviditetsförvaltning och cash managementrutiner. 

Policyn och riktlinjerna används också i relationen med kommunens 

kreditgivare. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska en särskild policy 

fastställas av kommunfullmäktige. 

Syftet med denna finanspolicy är att:  

 Fastställa finansverksamheten mål  

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras  

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten  

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av 

finansverksamheten.  

Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att:  

 Tillgodose kommunen och de helägda kommunala bolagens behov av 

kapital så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på 

kort och lång sikt. 

 Optimera kommunen och de helägda kommunala bolagens finansnetto 

inom det ramverk som denna policy med tillhörande riktlinjer anger 

genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning. 

 Utnyttja stordriftsfördelar och samordna kommunen och de helägda 

kommunala bolagens betalflöden.  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

Begränsning  

Finanspolicyns regler gäller endast för kommunen och de helägda 

kommunala bolagen och inte vid förvaltning av externa medel som t.ex. de 

av kommunen förvaltade stiftelserna.  

Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige 

respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens 
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reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning.  

Kommunen och bolagen samråder och samverkar inom ramen för 

kommunens finansforum. Samråd och samverkan i finansforumet syftar till 

att optimera kommunen och de helägda kommunala bolagens riskhantering 

och finansnetto. Sammankallande och ansvarig är kommunens ekonomichef. 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:  

 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår  

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande 

budgetår  

 Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag hanteras via 

ägardirektivet 

 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag hanteras via 

ägardirektivet 

 Besluta om kommunens externa utlåning till och borgen för ej helägda 

bolag och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ska:  

 Minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, lämna förslag till 

kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy.  

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer 

en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy följs.  

Styrelserna i de helägda bolagens ansvar 

De kommunala bolagen inom kommunen ska fastställa finansiella riktlinjer 

enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.  

De helägda bolagen ansvarar för sina ekonomiska resultat, inklusive 

finansnetto, fullt ut och har därför handlingsfrihet att fatta beslut i 

förekommande finansiella frågor som t ex räntebindning, kapitalbindning, 

val av låneinstrument och tidpunkt för upptagande av lån, liksom i övriga 

frågor som rör den egna verksamheten.  

De kommunala bolagen tillhandahåller dessutom löpande information till 

kommunens ekonomiavdelning som behövs för att en effektiv finansiell 

samordning ska kunna ske. 

Likviditetsförvaltning  

I den mån långsiktig överskottslikviditet uppstår (utöver likviditetsreserven), 

bör kommunen i första hand använda överskottslikviditeten till amortering 

av låneskulden.  

Tillgängliga likvida medel definieras som:  

 Kassa och bank  
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 Ej utnyttjade kreditlöften hos kreditinstitut 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar. 

Koncernkonto 

Finansforum fastställer varje år de limiter och villkor som ska gälla för de 

kommunala bolagens användande av koncernkontot. Till koncernkontot kan 

det knytas en extern kredit vilket samtliga parter som omfattas av 

koncernkontot kan disponera i enlighet med fastställda interna limiter. 

Betalningsberedskap 

Kommunen bör utnyttja det upphandlade koncernkontot för placering av 

tillfälliga likviditetsöverskott. Med tillfälligt likviditetsöverskott avses all 

likviditetsöverskott som enligt gällande likviditetsplanering inte kommer att 

användas inom de närmaste 30 dagarna.  

Kommunens bolag ska erhålla ränta på respektive bolags kontosaldo inom 

koncernkontot. Räntan ska motsvara den ränta som kommunen erhåller från 

banken och ska baseraras på respektive enhets kontosaldo. Vid tillfällen då 

banken tar ut en kostnad för inlåning av medel ska den kostnaden fördelas på 

samma sätt som fördelning av ränta.   

Reglerna ovan innebär att räntor till och från banken fördelas på de konton 

som har plus- eller minussaldo. Kommunens räntenetto avseende 

räntetransaktioner på respektive bolags konto blir därför 0.  

Kommunen och kommunens bolag kan utnyttja det av kommunen 

upphandlade koncernkontot för att finansiera tillfälliga likviditetsunderskott 

givet att finansieringen ryms inom respektive enhets interna kontolimit. 

Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kommunen kan, vid stora aggregerade likviditetsöverskott beräknat på 

koncernkontots toppsaldo, placera en del av överskottet i kort- och 

medelfristiga räntebärande placeringar. Kommunstyrelsen fastställer 

placeringsriktlinjer för dessa placeringar. Kommunen bär hela risken i dessa 

placeringar ränterisk, motpartsrisker m m. Ränteintäkterna (kostnaderna vid 

minusräntor) tillfaller kommunens resultat.   

Kommunens bolag ska genom likviditetsplanering och direkt information 

underrätta ekonomiavdelningen om eventuella långfristiga 

likviditetsöverskott. 

Vid placering ska hänsyn tas till faktorer som hållbar utveckling, ekologi, 

miljö och klimat. 

Regler om instrument, motparter med mera specificeras vid behov i 

riktlinjerna.   

Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för eventuella 

kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och 

omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 
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Varje bolag inom kommunen fattar enskilt och självständigt beslut rörande 

lång- och kortfristig upplåning, Samråd ska ske i finansforum i enlighet med 

finansforumets arbetsordning.  

Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing likställs med upplåning och ska 

fattas av kommunfullmäktige för kommunen.  

De riktlinjer som beskriver finansieringen ska löpande ses över och 

uppdateras utifrån marknadsläget. 

Investeringar 

För kommunen gäller att amorteringstiden på nya lån beslutas av 

budgetansvarig tillsammans med ekonomiavdelningen. Amorteringen bör 

spegla den förväntade årliga förbrukningen och livslängden. Redovisningens 

avskrivningsregler för investeringen kan ge en bild av den framtida årliga 

förbrukningen/amorteringen för investeringen. 

Om det kan förväntas ett framtida realiserbart positivt restvärde till exempel 

en fastighet på ett attraktivt läge kan amorteringstiden vara längre än 

avskrivningstiden.  

Finansiering via gröna lån 

I samband med en hållbar investering ska det alltid undersökas om 

finansieringen kan ske med gröna lån. Gröna investeringsprojekt är 

investeringsprojekt som har som mål att minska klimatförändringarna eller 

anpassa verksamheten efter dem, eller omfatta miljöåtgärder. 

Kapitalanskaffning 

Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt 

upplåningsförfarande. Vid upplåning ska priser, offerter, låneerbjudanden   

m m konkurrensutsättas genom att prisförfrågan görs på flera olika ställen. 

Kommuninvest ska alltid tillfrågas. Respektive bolag väljer sedan 

självständigt finansieringskälla. 

Lånelimit 

Kommunfullmäktige fastställer årligen (i december) en övre gräns för 

kommunen och de helägda kommunala bolagens låneomslutning. Genom ett 

tak för låneomslutning kommer ramen att omfatta såväl befintliga lån som 

ökad upplåning genom nya långfristiga lån och lån som upptags som 

ersättning för befintliga långfristiga lån.  

Kommunfullmäktige fastställer samtidigt gränsen för kommunens borgen för 

de helägda bolagens lån.  

Kommunens helägda bolag ska ha en, av respektive styrelse beslutad, 

lånelimit. Limiten ska avse samtliga långfristiga och kortfristiga lån och 

eventuella derivatinstrument som är kopplade till dessa lån. Lånelimiten får 

inte överstiga den av kommunfullmäktige beslutade lån och borgensramen. 

Vid beslut om lånelimit ska hänsyn tas till eventuella behov av dubblering av 

lån i samband med förfall och upptagande av nyupplåning.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-11-13 
Dnr 

2018/001509-003  
Sida 

7(10) 
 

 

Målsättning 

Målsättningen för upplåning och skuldförvaltning är i första hand att trygga 

finansieringen av verksamhet och investeringar på kort och lång sikt och i 

andra hand minimera upplåningskostnaden givet vald riskacceptans.  

Kommunen och kommunens bolag ska strukturera skulderna i portföljer med 

hänsyn till syfte med skuldportföljen, ränterisker, refinansieringsrisker och 

andra övriga risker.  

Skulderna ska förvaltas aktivt och riskerna ska bevakas och hanteras 

löpande. 

Riskhantering 

Hantering av finansiella risker 

Kommunen och de kommunala bolagen utsätts kontinuerligt för ett antal 

finansiella risker. Dessa är främst likviditetsrisk och betalningsberedskap, 

kapitalanskaffning, kredit-, ränte- och valutarisk. 

Riskhanteringen bör omfatta och hantera följande viktiga exponeringar: 

 Ränte- och likviditetsrisk i förfalloprofilen. 

 Ränterisk i skuldportföljen 

 Likviditetsrisk 

 Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering och nyupplåning. 

 Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden 

 Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. 

upphörande, marknadssegment och upplåningsformer. 

Ränterisk 

Ränteexponeringen är vid varje tillfälle summan av den befintliga 

upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med 

hänsyn till ev. förändringar av räntebindningstiden med hjälp av 

derivatinstrument. 

Kommunen och de kommunala bolagen skall kontinuerligt följa upp och 

beräkna hur resultatet, respektive värdet på skuldportföljen kan komma att 

förändras vid olika räntescenarios. Ränteförändringen kan delas upp i två 

delar: 

 Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. 

parallellförskjutning av avkastningskurvan. 

 Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den 

korta och långa upplåningen förändras. 

För att minska effekten av att det allmänna ränteläget påverkar kommunen 

och de kommunala bolagens räntekostnader negativt, bör en spridning av 

räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle 

för att uppnå målet att minimera räntekostnader.  

Målsättningen med ränteriskhanteringen är att begränsa de kortsiktiga 

negativa effekterna av ränteförändringar i resultaträkningen och att anpassa 

ränterisken till riskacceptans, syfte med portföljen och till övriga risker i 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-11-13 
Dnr 

2018/001509-003  
Sida 

8(10) 
 

 

verksamheterna.  Dessutom är målsättningen att aktivt och effektivt hantera 

ränterisken efter finansmarknadens ränteutveckling för att gynnsamt kunna 

påverka resultatet hos kommunen respektive kommunens bolag. 

Refinansieringsrisk 

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom 

samma tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att 

omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske 

till ofördelaktiga räntevillkor eller inte är genomförbara. Detta gäller även 

nyupplåning. Härigenom kan kapitalkostnaden för företaget snabbt öka, eller 

en likviditetskris uppstå. För att begränsa denna risk skall förfallostrukturen 

och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras. 

Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella 

klausuler om uppsägning. Ett lån med en lång kapitalbindning, men med en 

klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, 

som motsvarar uppsägningstiden.  

Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. 

Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett 

motvärde motsvarande minst 5 miljoner SEK. 

Derivat 

Godkända derivatinstrument (swap) med godkända motparter (upphandlande 

finansinstitut) får användas i samband med upplåning under förutsättning att:  

 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer 

med löptiden på räntederivatet.  

 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen 

överensstämmer med räntebindningsdagar på räntederivatet.  

 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma 

räntebas, normalt 3 månaders Stibor.  

Rapportering  

Inledning 

Rapportering om den finansiella verksamheten i kommunen och de 

kommunala bolagen i form av exponering, finansiella risker, värdeförändring 

och resultat ska ske i finansrapporten tre gånger per år inklusive 

årsredovisning. Syftet med finansrapporten att visa resultat och exponering 

inom kommunens finansverksamhet i relation till de gemensamma 

finansreglerna och de limiter och gränser som anges där.  

Rapportering till kommunen 

Kommunens bolag ska lämna de rapporter som behövs för finansiell 

riskbedömning på koncernnivå och de som behövs för administration av 

gemensamma finansfrågor.  

Finansrapport 

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år, vid tertial- och årsbokslut, lämna en 

rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:  
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 Aktuell likviditetssituation 

 Låneskuld fördelad på motpart och instrument 

 Förfalloprofil för lån 

 Genomsnittsränta 

 Genomsnittlig räntebindningstid 

 Genomsnittlig kapitalbindningstid  

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart  

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler  

 Räntesimulering 

Ekonomiavdelningen ska årligen sammanställa och redovisa en 

sammanfattning av Kommuninvests riskvärdesanalys med följande 

nyckeltal:  

 Total låneskuld och outnyttjad lånelimit 

 Riskvärde 

 Soliditet inkl pensionsåtaganden 

 Nettokoncernskuld per invånare 

 Låneskulder/omsättningen 

 Belåningsgrad 

 Låneskulder per invånare 

Administrativa regler 

Operativa risker 

Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av bristfälliga 

interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller brottslig verksamhet.  

Hantering av operativa risker 

De operativa riskerna ska begränsas genom att kommunen och de helägda 

bolagen:  

 har uppdaterade och väl dokumenterade rutin/processbeskrivningar   

 har en dokumenterad och detaljerad administrativ arbetsgång för 

finanshanteringen   

 säkerställer personoberoende och funktionsåtskillnad  

 säkerställer att finanshanteringen sker i linje med de gemensamma 

finansreglerna avseende ansvar, rapportering och hantering av finansiella 

risker.  

Intern kontroll 

Det åligger kommunens ekonomichef (eller motsvarande) hos respektive 

bolag att se till att verksamheten bedrivs med en acceptabel intern kontroll 

samt att rutiner och verksamhet är väl dokumenterade.  
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Fullmakter/delegationer 

Vid alla finansiella transaktioner som lån, placeringar, överföringar m m ska 

kommunen och kommunens bolag företrädas av namngivna behöriga 

personer.  

Varje transaktion ska hanteras av två personer oberoende av varandra enligt 

dualitetsprincipen, där den ene svarar för transaktionen medan den andre 

svarar för kontroll av densamma.  

Dokumentation 

Vid all upplåning, placering och annan finansiell verksamhet som sker 

genom kontakt med de finansiella marknaderna ska samtliga erhållna villkor 

dokumenteras i en speciellt framtagen rutin. 

Dokumentationen ska sparas som räkenskapsmaterial.  

För varje genomförd affär ska ett affärsunderlag, som innehåller samtliga 

avtalade villkor, motiv till val av motpart, instrument och villkor upprättas.  

Om affär genomförs med annan part än den som erbjudit bästa villkoren ska 

detta motiveras särskilt.  

Skuldebrev och andra liknande handlingar ska alltid undertecknas av behörig 

person i enlighet med gällande delegationsbeslut.   

 

 

 


