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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunfullmäktige  har  fastställt  en  finanspolicy  för  Sjöbo  kommuns  samlade  verksamhet. 
Finanspolicyn  omfattar  Sjöbo  kommun med  helägda  bolag  samt  andra  bolag  enligt  separat 
beslut  i Kommunfullmäktige. Finanspolicyn är ett  ramverk  från Kommunfullmäktige  i  syfte att 
ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och principer för finansverksamheten inom 
kommunkoncernen. 
 
Kommunfullmäktige  har  delegerat  till  Kommunstyrelsen  att  fastställa  finansiella  riktlinjer  för 
Sjöbo kommun. De  finansiella  riktlinjerna  ska  förtydliga principerna  i  finanspolicyn  samt ange 
hur målsättningarna ska uppnås. 
 
Kommunfullmäktige  har  delegerat  till  helägda  bolag  att  upprätta  egna  finansiella  riktlinjer 
baserade på finanspolicyn för Sjöbo kommuns samlade verksamhet. 
 

1.2 Omfattningen av de finansiella riktlinjerna 

De finansiella riktlinjerna fastställs genom beslut av Kommunstyrelsen. De finansiella riktlinjerna 
omfattar  den  finansverksamhet  som  bedrivs  inom  Sjöbo  kommun. Med  finansverksamheten 
avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell riskhantering. 
 

1.3 Syfte med de finansiella riktlinjerna 

Syftet med de finansiella riktlinjerna är att: 
 
a) ange hur de finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hanteras 
b) ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen ska bedrivas 
c) ange ansvarsfördelning 
d) ange hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske 
 

1.4 Målsättningar med finansverksamheten 

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom kommunen är att medverka till 
god ekonomisk hushållning genom att: 
 
a) säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
b) inom ramen för detta mål, och inom finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna, eftersträva 

bästa möjliga finansnetto 
c) inom  kommunkoncernen  utnyttja  stordriftsfördelar  och  effektivisera  finansiering,  kapital‐

flöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster 
 

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och enligt med på området gällande 
lagstiftning  samt  EU‐rättsliga  principer.  Verksamheten  ska  kännetecknas  av  hög  kompetens, 
affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser. 
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1.5 Uppdatering av de finansiella riktlinjerna 

I enlighet med  finanspolicyn ska Kommunstyrelsen  löpande bevaka behovet av revideringar av 
de finansiella riktlinjerna.  
 

2 Organisation 
 

 
Finansverksamheten  inom  Ekonomiavdelningen  är  organiserad  i  två  från  varandra  avskilda 
funktioner: 
 

1. Front office,  representerad av Ekonomichefen, genomför  finansverksamheten och 
hanterar samtliga finansiella risker i Sjöbo kommun (kommunen).  

 
2. Back  office,  representerad  av  Redovisningschefen,  administrerar  finans‐

verksamheten.  Funktionen  avvikelserapporterar  direkt  till  Kommundirektören  se 
även under 3.4 punkt c. 

 
Kommunstyrelsen har i dessa finansiella riktlinjer delegerat vissa beslut för finansverksamheten 
till  Kommunstyrelsens  arbetsutskott,  Kommunstyrelsens  ordförande  samt  kommunens 
Ekonomichef. 
 
Finansrådet  är  ett  rådgivande  organ  till  Ekonomichefen.  Finansrådet  ska  bestå  av  en 
representant från respektive helägt bolag, som utses av bolaget, samt kommunens Ekonomichef 
(sammankallande).  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ekonomiavdelning

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Kommundirektör

Finansråd

Ekonomichef
Front office 

Redovisningschef
Back office 
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3 Ansvarsfördelning  
Kommunfullmäktiges  och  Kommunstyrelsens  ansvar  regleras  i  finanspolicyn  som  beslutas  av 
Kommunfullmäktige.  Finansförvaltningen  ställer  krav  på  korta  handläggningstider  och 
därigenom uppstår behov  av  väl definierade delegationsuppdrag.   Det operativa  ansvaret  för 
finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande: 
 

3.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att: 
 

a) besluta om godkännande av helägda bolags finansiella riktlinjer 

b) vid behov besluta om särskilda riktlinjer för placeringar enligt kapitel 5 

c) vid behov besluta om riktlinjer för upplåningens förfalloprofil enligt kapitel 9  

d) vid behov besluta om riktlinjer för hantering av ränterisker enligt kapitel 10 

e) vid behov besluta om nya derivatinstrument enligt kapitel 11 

f) vid  behov  besluta  om  hur  valutarisker  i  förvaltningar  ska  hanteras  om  motvärdet  på 
exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 12 

 

3.2 Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar dessutom för att: 
 
a) besluta om  tillfälliga och mindre omfattande avsteg  från  finansiella  riktlinjer om  särskilda 

skäl föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen 
b) besluta om hur risker som inte omfattas av riktlinjerna tillfälligtvis ska hanteras 
 

3.3 Ekonomichefen 

Ekonomichefen ansvarar för nedanstående: 
 
a) säkerställa kommunens kapitalförsörjning 

b) bevaka och hantera kommunens finansiella risker 

c) bereda ärenden inom det finansiella området 

d) inom  ramen  för  Kommunstyrelsens  delegation  besluta  om  och  genomföra  upplåning, 
leasing,  utlåning,  placeringar,  derivat  och  verkställa  övriga  för  kommunen  erforderliga 
finansiella transaktioner 

e) vid behov föreslå uppdatering av finanspolicy och finansiella riktlinjer 

f) säkerställa att alla finansiella aktiviteter inom kommunen bedrivs med god intern kontroll 

g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning 

h) leda Ekonomiavdelningen och tillse att systemstöd, processer, rutiner och kompetens finns 
så att de finansiella riktlinjerna kan följas 

i) avge skriftligt utlåtande för extern utlåning och borgensteckning 

j) besluta  om  storleken  på  utlåningsmarginal  och  borgensavgift  i  anslutning  till  utlåning  till 
eller borgen för helägda bolag 
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k) besluta  om  storleken  på  in‐  och  utlåningsmarginal  i  anslutning  till  in‐  och  utlåning  till 
helägda bolag via koncernkontot 

l) löpande uppdatera bilaga 1 
 
För kommunkoncernen: 
m) vara den samordnande kontakten med banker och andra finansiella  institutioner avseende 

finansieringar, räntederivat, placeringar, betalningar och banktjänster 

n) sammankalla och leda finansrådet 

o) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster 

p) bevaka utvecklingen på de  finansiella marknaderna och av  tjänster som kan vara  till nytta 
för kommunkoncernen 

q) samråda med bolagen om finansiell leasing 

r) utgöra  ett  kompetenscentrum  som  erbjuder  intern  rådgivning  inom  finansiella  frågor  för 
kommunkoncernen 

 

3.4 Redovisningschefen 

Redovisningschefen ansvarar för att: 
 
a) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och  instruktioner  för att upprätthålla god  intern kontroll 

för finansverksamhetens back office i kommunen 
b) administrera, redovisa och kontrollera de av front office ingångna affärstransaktionerna 
c) omedelbart  rapportera  avvikelser  från  finansiella  riktlinjer  och  andra  felaktigheter  eller 

incidenter till Kommundirektören 

4 Likviditetshantering 

4.1 Allmänt 

Med  likviditetshantering  avses  matchningen  av  in‐  och  utbetalningar  samt  hantering  av 
kortfristiga  låne‐  och  placeringsbehov.  Ekonomiavdelningen  svarar  för  samordning,  planering 
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet. 
 
Likviditetshanteringen  ska  bedrivas  med  målet  att  samordna  kapitalströmmarna  i 
kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god 
likviditetsplanering. 

4.2 Likviditetsplanering 

Kommunens likviditetsbehov ska sammanställas av Ekonomiavdelningen. Likviditetsplaneringen 
ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort (< 12 mån) och lång sikt (1 – 
3 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel.  

4.3 Koncernkonto 

Inom  kommunkoncernen  ska  det  finnas  ett  koncernkontosystem  för  samordning  av 
betalningsflöden. 
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4.4 Likviditetsreserv 

Med  likviditetsreserv  avses  medel  som  kan  användas  för  att  säkra  kommunens  kortsiktiga 
betalningsförmåga. En  likviditetsreserv ska hållas  i syfte att hantera  likviditetssvängningar och 
för  att  kunna  möta  störningar  på  finansieringsmarknaden.  I  likviditetsreserven  räknas  in 
obundna  bankmedel, marknadsvärdet  på  placeringar  som  kan  frigöras  på  två  bankdagar  och 
outnyttjade kreditlöften. Likviditetsreservens storlek specificeras i kapitel 9 Finansieringsrisk. 
 

5 Placeringar 

5.1 Allmänt 

Med  placeringar  avses  externa  placeringar  vilka  delas  upp  i  två  delar  beroende  på 
placeringshorisont och möjlighet att bära risk.  

 Likviditet ska  i första hand användas för att upprätthålla likviditetsreserven och i andra 
hand, om möjligt,  för att reducera  lånebehovet  i kommunkoncernen och  i tredje hand 
placeras enligt riktlinjerna nedan. 

 Långsiktiga placeringar vilka  regleras av  specifika  riktlinjer där placeringshorisonten är 
mellan 3‐5 år. Dessa medel ska avskiljas från likviditeten. 

 
Placering av likviditet och långsiktiga placeringar skall hanteras av ekonomichefen. 

5.2 Riktlinjer likviditet 

Följande riktlinjer gäller vid placeringar av likviditet.  
 
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller 

i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen) 

b) huvudregeln är att maximalt 50 miljoner kronor exklusive koncernkonto får placeras hos en 
enskild motpart.  Undantag medges  för  placering  i  skuldebrev  utgivna  av  svenska  staten 
(ingen beloppsbegränsning) samt för koncernkontot där maximal inlåning får uppgå till 300 
miljoner kronor 

c) placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga 1 år 

d) förvärv  och  avyttring  av  värdepapper  i  svenska  kronor  ska  ske  genom  bank  eller 
värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens  tillsyn eller motsvarande  tillsyn  i 
annat land 

e) placering  i noterade skuldförbindelser  får endast ske  i värdepapper med hög  likviditet där 
officiell köpkurs fortlöpande ställs 

5.3 Tillåtna instrument 

Likviditet får placeras i följande instrument med maximal löptid om 3 år: 
 
a) kontoinlåning på koncernkonto upphandlat i anslutning till upphandling av banktjänster 

b) kontoinlåning/deposit  i bank  som  innehar en  rating om antingen  lägst A‐1  (S&P) eller P‐1 
(Moody’s) 

c) penningmarknadsinstrument som innehar lägst A‐1/K‐1‐rating (S&P) 
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d) skuldebrev utgivna av svenska staten 

e) skuldebrev utgivna av svenska kommuner, landsting, regioner samt Kommuninvest förutsatt 
att motparten innehar en rating om antingen lägst A‐ (S&P) eller A3 (Moody’s) 

f) skuldebrev  utgivna  av  svenska  helägda  statliga  bolag  förutsatt  att motparten  innehar  en 
rating om antingen lägst A‐ (S&P) eller A3 (Moody’s) 

g) säkerställda obligationer utgivna av svenska bostadsinstitut förutsatt att motparten innehar 
en rating om antingen lägst AAA (S&P) eller Aaa (Moody’s) 

 

6 Långsiktiga placeringar 
Kommunen har genom beslut i samband med budgeten eller i särskilt beslut avskilt medel för 
långsiktig förvaltning. Syftet med placeringarna är att generera en långsiktigt god riskjusterad 
avkastning. Målet är att nå en årlig real avkastning på 1,5 % sett över rullande femårsperioder.  
 
Minimikravet är att alltid kunna garantera 85 % av högsta värdet de senaste 24 månaderna. 
Detta utgör således det övergripande riskmåttet för förvaltningen och kan betraktas som ett 
säkerhetsgolv, vilket kan komma att justeras över tiden. I lägen då andelen aktier minskas 
placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor. Aktuell maximal aktieandel i beräknas 
utifrån: 
 

 Riskbuffert vilket är marginalen i förhållande till golvet på 85 % av portföljens högsta 
värde de senaste 24 månaderna 

 Risk i portföljens tillgångar (implicit volatilitet)         
 
Maximal beräknad aktieandel ska rapporteras minst månadsvis, och därutöver vid behov då det 
finns misstanke om att aktieexponeringen kan behöva minskas.” 

6.1 Placeringsregler 

Reglerna anger i vilka tillgångar och med vilka limiter medlen får placeras. Samtliga i riktlinjerna 
givna restriktioner hänför sig till tillgångarnas marknadsvärde, dvs. deras värdering till vid varje 
tillfälle rådande pris‐, kurs‐ och räntenivåer. 

 
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

a) likvida medel i svenska kronor 
b) svenska räntebärande värdepapper 
c) svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument 
d) alternativa tillgångar 

 

6.2 Limit för tillgångsslagen 

Procenttalen  i nedanstående tabell anger  lägsta och högsta andel som  respektive  tillgångsslag 
vid varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde.  

 



Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun 

    9 

 
Tillgångsslag  Min Max 

1. Likvida medel 0 % 20 % 

2. Räntebärande värdepapper  60 % 100 % 

Duration 
 

0 år 5 år 

3. Aktier 
‐Varav svenska aktier och aktierelaterade instrument 
‐Varav utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 

15 %
5 % 
10 % 

40 % 
20 % 
20 % 

4. Alternativa tillgångar  0 % 10 % 

 

6.3 Likvida medel 

Likvida  medel  definieras  som  medel  på  bankräkning,  depåkonto  samt  dagsinlåning.  Övrig 
tidsbunden  inlåning  hänförs  till  räntebärande  värdepapper  vid  beräkning  av  tillgångsslagens 
andelar enligt avsnitt 6.2. 
 

6.4 Svenska räntebärande papper 

Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:  
a) Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom 

EU bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och riskspridning. 
Fondens  värde  ska  kunna  gå  att  följa  kontinuerligt  samt  realiseras med  kort  varsel 
samtidigt  som  den  genomsnittliga  kreditvärdigheten  ska  vara  tillfredsställande  med 
huvuddelen exponerat mot mer kreditvärdiga papper (investment grade). 

b) Direkt  i  svenska  räntebärande  värdepapper  (denominerade  i  SEK)  som  är  offentligt 
utbjudna och som löpande prissätts.  

 
Vid  placering  i  direkt  räntebärande  värdepapper  gäller  nedanstående  limiter.  Procenttalen  i 
tabellen  nedan  avser  andelar  av  portföljens  marknadsvärde  samt  maxandel  per 
emittentkategori.  Mängden  kreditrisk  som  får  tas  beror  på  hur  lång  löptid  underliggande 
instrument har  samt hur  stor del  instrumentet utgör av  förvaltningen. Värden  inom parentes 
avser en kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper med en löptid under 
ett år.  
 

Emittent/Duration  0‐2 år  2‐5 år  Över 5 år  Max andel per 
emittent 

1. Stater, kommuner landsting med 
rating AAA/Aaa (A‐1+/P‐1) 

100 %  100 %  100 %  100 % 

2. Övriga värdepapper med rating 
AAA/Aaa (A‐1+/P‐1) 

100 %  85 %  70 %  25 % (35 %) 

3. Värdepapper med rating lägst AA‐
/Aa3 (A‐1/P‐1) 

75 %  65 %  50 %  20 % (25 %) 

4. Värdepapper med rating lägst  
A‐/A3 (A‐2/P‐2) 

50 %  40 %  30 %  15 % (20 %) 

5. Värdepapper med lägst rating 
       BBB‐/Baa3 (A‐3/P‐3) 

30 %  20 %  10 %  10 % (15 %) 
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I  första hand  ska  värdepapprets  rating användas och om det  inte  finns, används emittentens 
rating.  

 
Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating 
översätts  till  lägsta motsvarande  långa  rating  i  tabellen  ovan. Översättningstabell  återfinns  i 
bilaga 3. 
 
Räntebärande  värdepapper  utan  rating, men med  statliga  garantier  faller  under  kategori  3. 
Kommuner och landsting utan rating hamnar också  i denna kategori. 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 kommunen eller närstående bolag är inte tillåtet. 
 

6.5 Aktier och aktierelaterade instrument 

Aktieplaceringar  ska primärt  ske  i  aktiefonder, men placeringar  får  även  ske  i  aktierelaterade 
instrument som ETF:er och aktieindexobligationer (strukturerade produkter) samt olika typer av 
instrument  för  att nå  aktieexponering  som  inte  står  i  strid med övriga begränsningar  i dessa 
riktlinjer. Allmänt vedertagna principer för diversifiering  inom och mellan olika aktiemarknader 
skall iakttas. Även riskspridning avseende förvaltare och förvaltningsstil bör eftersträvas.  
 
Fondernas  aktieplaceringar  ska  ske  i  börsnoterade  svenska  eller  utländska  aktier.  Med 
börsnoterade  aktier  avses  aktier  som  är  föremål  för  regelbunden  handel  på  auktoriserad 
marknadsplats  öppen  för  allmänheten  och  under  tillsyn  av  Finansinspektionen  eller 
motsvarande utländsk myndighet. Ett enskilt bolag får inte utgöra mer än 10 % av den svenska 
respektive utländska aktieportföljen. Undantag görs  i det fall en aktie väger tyngre än 10 % av 
jämförelseindex enligt 6.14 då andelen av denna aktie får uppgå till motsvarande vikt i index. 

6.6 Strukturerade produkter 

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper  i ett 
och  samma  värdepapper.  Gemensamt  för  placeringar  i  strukturerade  produkter  är  att  en 
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav samtidigt som överkursen aldrig 
får vara större än 10 %. Strukturerade produkter ska klassificeras utifrån den marknad den ger 
exponering  mot  och  aktierelaterade  instrument  såsom  aktieindexobligationer  ska  som 
huvudregel  betraktas  som  en  aktieplacering  mot  den  marknad  som  instrumentet  skapar 
exponering gentemot. Ger den  strukturerade produkten exponering mot  räntemarknaden ska 
den däremot klassificeras som en räntebärande placering. Placering får inte ske i aktierelaterade 
instrument  vars  konstruktion  innebär  en  kreditrisk  som  är  högre  än  de  limiter  som  avser 
kreditrisk.  
 
Som motpart avseende optionsdelen godtas svenskt eller utländskt värdepappersinstitut under 
behörig  nationell  myndighets  tillsyn.  Motpartsrisken  skall  dock  i  sin  helhet  tas  av 
obligationsemittenten. Detta  innebär att om utfärdaren av optionsdelen  inte kan  fullgöra sina 
förpliktelser tas detta ansvar över av obligationsemittenten. 
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6.7 Alternativa tillgångar 

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg samvariation (korrelation) med den befintliga 
portföljen kan den totala risken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar 
kan  vara  valutor,  råvaror,  realtillgångar  (ex  skog,  mark,  produktionsanläggningar)  och 
hedgefonder.  Investeringar  klassas  som  alternativa  efter  exponering  snarare  än  den  juridiska 
form  som  investeringen  görs  i.  Dessa  investeringar  ska  ske  i  former  med  en  kontinuerlig 
marknadsvärdering  samt  betryggande  likviditet.  Maximal  tillåten  årlig  standardavvikelse  för 
respektive  innehav  är  10  %  och  vid  flera  placeringar  ska  en  så  hög  nivå  som  möjligt  av 
diversifiering mellan olika strategier och exponering eftersträvas. 
 

6.8 Beräkning av portföljvärde och limiter samt över‐ eller underskridande av limiter 

Vid  beräkning  av  portföljens  värde  och  av  limiter,  skall  portföljens  tillgångar  värderas med 
ledning av gällande marknadsvärde. Om marknadsvärde saknas får förvaltaren fastställa värdet. 
 
Om  extern  förvaltare  anlitas  skall  över‐  respektive  underskridande  av  limiter  enligt 
förvaltningsuppdraget rapporteras till kommunen, med beskrivning av orsaken till förändringen 
samt förslag till åtgärd. Om limit överskrids ska tillgångarna avyttras i motsvarande mån så snart 
det lämpligen kan ske, varvid särskild hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för 
portföljen  som helhet. Motsvarande gäller om  limit underskrids, varvid  tillgångar anskaffas  så 
snart det lämpligen kan ske. Ekonomichefen skall rapportera över‐ respektive underskridande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, med beskrivning av orsaken till förändringen samt förslag till 
åtgärd. 
 

6.9 Extern förvaltare 

Beslutar kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar 
gäller att: 
 

a) förvaltaren  ska  vara  ett  värdepappersinstitut  eller  fondbolag  och  ha  erforderliga 
tillstånd  för  sin  verksamhet  enligt  lag  (2007:528)  om  värdepappersmarknaden, 
respektive  lag  (2004:46)  om  investeringsfonder.  Utländsk  förvaltare  skall  ha  tillstånd 
motsvarande de som anges ovan och stå under tillsyn av myndighet eller annat behörigt 
organ.  

b) sådant uppdrag ska grundas på skriftligt avtal och förvaltaren skall åta sig att följa dessa 
riktlinjer. 

 

6.10 Förvar 
Portföljens  tillgångar  ska  förvaras  hos  värdepappersinstitut  som  har  finansinspektionens 
tillstånd  att  ta  emot  värdepapper  för  förvaring,  enligt  2  kap  2§  p1  lag  (2007:528)  om 
värdepappersmarknaden.  Andelar  i  värdepappersfonder  registreras  dock  normalt  hos 
fondbolaget, utan  leverans till värdepappersinstitutet. Utländska  institutioner som har tillstånd 
motsvarande  det  som  anges  i  punkt  a  och  som  står  under  tillsyn  av myndighet  eller  annat 
behörigt organ. 
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6.11 Derivatinstrument 

Derivatinstrument, t.ex. terminer och optioner, får endast användas i värdepappersfonder samt 
i strukturerade produkter. 
 

6.12 Belåning 
Tillgångarna  i portföljen får  inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning 
på tillgångarna återinvesteras eller hanteras som likviditet inom kommunen. 
 

6.13 Ansvarsfulla placeringar 
Utöver  avvägningen  mellan  avkastning  och  risk  ska  också  ansvarsfulla  aspekter  beaktas  i 
placeringsverksamheten. Härmed avses att placeringar inte ska ske i företag som kan förknippas 
med  oacceptabla  arbetsförhållanden,  barnarbete,  våld,  narkotika,  prostitution,  eller  kriminell 
verksamhet. Därefter är utgångspunkten att prioritera fonder, som arbetar med aktiv påverkan 
utifrån ett socialt ansvarsfulla kriterier och långsiktig hållbarhet. Som grundregel ska hänsyn tas 
till principerna i FN:s Global Compact som innefattar: 
 
Mänskliga rättigheter 

 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för  internationella mänskliga rättigheter 
inom den sfär som de kan påverka; och 

 försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 

 Företagen  ombeds  att  upprätthålla  ("uphold")  föreningsfrihet och  ett  faktiskt  ("effective") 
erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 

 avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

 faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 

 avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 

 Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

 ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

 uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 

 Företag bör motarbeta alla former av korruption,  inklusive utpressning och bestickning och 
om möjligt placera i fonder som arbetar med aktiv påverkan av bolag snarare än uteslutning.  

 
Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så 
långt som möjligt uppfyller de krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlunda 
utformade etiska riktlinjer är det möjligt att placera  i fonder som  inte fullt ut uppfyller de krav 
som  anges  ovan.  Vid  placeringar  i  fonder  ska  vidare  innehavets  vikt  bedömas  utifrån  ett 
väsentlighetskriterium  där  endast  mindre  avvikelser  kan  accepteras.  En  gång  per  år  ska 
kommunens portfölj genomlysas och utvärderas utifrån ovanstående.  
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Fondförvaltarna ska utöver ovanstående sträva efter att följa följande riktlinjer för ansvarsfulla 
investeringar: 
 

 PRI – Principles for Responsible Investment (PRI). Ett initiativ lanserat av FN 2005. PRI är 
ett  internationellt nätverk av  investerare som arbetar tillsammans  för att  implementera 
ESG‐faktorer  i  investeringsprocesser  och  ägarpolicy  enligt  6  vägledande  principer. 
www.unpri.org. 

 IIGCC‐ Institutional Investors Group on Climate Change är ett internationellt nätverk med 
90  institutionella  investerare.  IIGCC är en plattform där  investerare arbetar  tillsammans 
för att påverka lagstiftare på nationell‐ och internationell nivå och bolag för ett snabbare 
skifte till en ekonomi som inte är beroende av fossila bränslen. 

 ESG‐ Bolagstyrning med miljö‐ och sociala kriterier.   
 

6.14 Uppföljning och rapportering 
Det övergripande syftet är att kontrollera att förvaltningen har skett i enlighet med principerna 
om god avkastning och betryggande säkerhet. Syftet är också att ge kommunen en sådan 
information om de placerade medlens avkastning och riskexponering, i relation till denna 
finansiella policy, att åtgärder kan vidtagas vid eventuella avvikelser. 
 
Respektive medelsförvaltare skall en gång per månad lämna en rapport till kommunens 
ekonomienhet. Rapporten skall vara kommunen tillhanda senast den 10:e i respektive månad 
och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, sedan årets 
början och för föregående månad: 
 

 Marknadsvärdet 

 Insatta respektive uttagna medel 

 Avkastning 

 Avkastning i förhållande till fastställt jämförelseindex 

 Förändringar av innehavet under månaden 

 De förvaltade medlens tillgångsfördelning i detalj vid senaste månadsskiftet 

 Någon form av mått på risken i de olika aktieportföljerna 

 Genomsnittlig löptid och räntekänslighet för räntebärande värdepapper 

 En skriftlig kommentar över utvecklingen samt en utblick över den närmaste framtiden 
(kvartalsvis) 

 Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i denna finansiella policy, avvikelsernas 
orsak samt vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder 

 Eventuella rapporter om onormala händelser i placeringsverksamheten händelsens 
orsak samt vidtagna åtgärder 

 
Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de 
olika marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den vikt i respektive 
index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för utvärderingen. 
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Tillgångsslag  Index

Nominella räntebärande värdepapper  OMRX Bond 50 % och OMRX T‐Bill 50 % eller 
motsvarande 

Svenska reala räntebärande värdepapper OMRX Real eller motsvarande

Svenska aktier  SIX Portolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier  MSCI All Countries (total return i SEK) eller 
motsvarande 

Alternativa tillgångar  OMRX T‐Bill +2 %

 
 

7 Upplåning 

7.1 Allmänt 

All  upplåning  i  kommunkoncernen  ska  inrymmas  inom  de  av  Kommunfullmäktige  beslutade 
ramarna.  Med upplåning avses alla former av finansiering, leasing och kreditlöften. 
  
Ekonomiavdelningen ska förvalta kommunens  låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. 

7.2 Riktlinjer 

Följande riktlinjer gäller vid upplåning 
 
a) upplåning får genomföras inom av kommunfullmäktige beslutad ram för upplåning 

b) upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation 
och en enkel administration 

c) kommunen  ska  eftersträva  en  god  diversifiering  avseende  lånens  förfallostruktur  och 
avseende långivare 

d) upplåning, vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunen, ska inte förekomma 

e) Ekonomiavdelningen ska arbeta med god framförhållning vid upplåning  

f) godkända motparter  vid  tecknande  av  kreditlöften  är  skandinavisk  bank med  rating  om 
minst A‐ (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA‐ (S&P) eller 
Aa3 (Moody’s). 

 
Riktlinjerför hantering av finansieringsrisker finns beskrivna i kapitel 9. 

7.3 Upplåningsformer 

Lånefinansiering får ske i form som lån eller kredit i löpande räkning hos:  
a) Lån från kommunens helägda företag 

b) Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

c) Europeiska Investerings Banken (EIB) 

d) Nordiska Investeringsbanken (NIB) 

e) Svensk bank eller från svenska kreditmarknadsbolag 

f) Utländsk  bank  om  upplåning  sker  med  tillämpning  av  svensk  lag  och  svensk 
lånedokumentation 
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Kommunfullmäktige  ska besluta  separat om publika  låneprogram  som  certifikatsprogram och 
obligationsprogram. 
 
Leasing i kommunen jämställs med upplåning och prövas och beslutas av Ekonomichefen.  
 

8 Utlåning och borgen till helägda bolag 

8.1 Allmänt 

 
Utlåning  och  borgen  får  endast  ske  i  enlighet  med  Kommunfullmäktiges  utlånings‐  och 
borgensramar, vilka framgår av sammanställning i bilaga 1.  

8.2 Riktlinjer 

 
Följande riktlinjer gäller för utlåning och borgen: 
 
a) beslut om utlånings‐ och borgensramar ska föregås av ett skriftligt utlåtande av 

Ekonomiavdelningen innehållande en kreditbedömning   
b) all utlåning och borgen ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas 

c) all utlåning och borgen ska vara belopps‐ och tidsbegränsad 

d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna 

e) borgen ska vara specifik och gälla en enskild transaktion (ej generell borgen)  

f) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av ekonomichefen innan 
borgen tecknas 

g) all  borgen  ska  registerföras  och  alla  borgenshandlingar  tillsammans  med  underliggande 
kreditavtal ska arkiveras 

 

8.3 Kommunens avgifter vid borgen och utlåning till helägda bolag 

 
Borgen är en  finansiell  tjänst under  risktagande och  får  inte  lämnas på villkor  som motverkar 
sund konkurrens. Borgensavgift  får  förekomma dels  för att uppnå  konkurrensneutralitet, dels 
för att ge låntagaren incitament att avveckla/amortera lån mot kommunal borgen. 
 
Kommunens marginalpåslag och borgensavgifter vid borgen och utlåning ska vara  transparent 
och ske till marknadsmässiga villkor. Kommunens villkor ska  inte vara sämre eller bättre än de 
villkor  en  låntagare  som  verkar  i  konkurrens med  privata  bolag  skulle  kunna  uppnå  på  egna 
meriter. Borgensavgiftens storlek ska i huvudsak motsvara skillnaden mellan räntenivån vid lån 
mot kommunal borgen och räntenivån vid lån mot annan säkerhet som låntagaren kan erbjuda. 
Borgensavgiften  fastställs  i  samband med  varje  upplåning  och  fastställs  som  en  procentuell 
avgift. Borgensavgift debiteras preliminärt  i  januari medan den  slutliga debiteringen  görs  när 
avgiften  för  året  är  fastställd.  För  bolag  vars  verksamhet  inte  är  konkurrensutsatt  ska 
marginalpåslag  och  borgensavgift  beräknas  på  motsvarande  sätt  som  för  konkurrensutsatta 
bolag. 
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Ekonomichefen  beslutar  i  samråd  med  respektive  helägt  bolag  om  borgensavgiften  och 
marginalpåslaget  i  samband  med  respektive  borgen  och  utlåning.  Ekonomichefen  ska 
tillsammans  med  bolagen  följa  och  löpande  dokumentera  utvecklingen  av  kommunens 
prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot helägda bolag och dels 
för att otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. 
 

9 Finansieringsrisk 

9.1 Allmänt 

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad  kostnad  ha  tillgång  till  medel  för  betalningar.  Finansieringsrisk  uppstår  även  om 
kommunens upp‐ och utlåning inte sker med matchade villkor för kapitalbindning. 
 
Målet är att uppnå en  låg  finansieringskostnad  samtidigt  som kommunens betalningsförmåga 
säkerställs på såväl kort som lång sikt. 

9.2 Riktlinjer 

För att begränsa finansieringsrisken ska följande riktlinjer följas. 
 
a) Ekonomiavdelningen ska vid var  tidpunkt ha en  likviditetsreserv motsvarande kommunens 

finansieringsbehov de kommande 3 månaderna, dock lägst 50 miljoner kronor vid varje givet 
tillfälle 

b) externa  kreditlöften  som  får  räknas  med  i  likviditetsreserven  ska  ha  en  avtalad 
räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader 

c) Ekonomiavdelningen ska  i alla avtal, avseende utlåning överstigande 20 Mkr, matcha upp‐ 
och utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken 
 

Om  kommunens  totala  upplåningsvolym  bedöms  komma  att  överstiga  300 Mkr  ska  följande 
kompletterande riktlinjer följas: 

 

d) högst 40 procent av kommunens totala upplånings‐ och kreditlöftesvolym får förfalla under 
en rullande 12‐månadersperiod 

e) Kommunstyrelsen ska besluta om en strategi och riskmandat för kommunens  förfalloprofil 
på upplåningen som ska biläggas finansiella riktlinjer. 

f) Ekonomiavdelningen ska sträva efter att ha upplånings‐ och kreditlöftesvolymen fördelad på 
minst 3 olika upplåningsformer eller långivare 

g) Ekonomiavdelningen  ska  eftersträva  att minst  25  procent  av  upplåningen,  i  genomsnitt 
under en flerårig period, sker från annan kreditgivare än Kommuninvest förutsatt att detta 
kan ske på jämbördiga eller bättre villkor  
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10 Ränterisker 

10.1 Allmänt 

Med  ränterisk  avses  risken  för  att  en  snabb  förändring  av  marknadsräntorna  påverkar 
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba 
genomslag i finansnettot. 
 
Målet med ränteriskhanteringen är att  långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto  inom 
ramen för de risktaganden som fastställs i dessa finansiella riktlinjer. 

10.2 Riktlinjer 
Följande riktlinjer gäller för hanteringen av ränterisker.  
 
a) Ekonomiavdelningen ska  i alla avtal, avseende utlåning överstigande 20 Mkr, matcha upp‐ 

och utlåningsvillkor i syfte att minimera ränterisken.  

 

Om  kommunens  totala  upplåningsvolym  bedöms  komma  att  överstiga  300 Mkr  ska  följande 
kompletterande riktlinjer följas: 
 

b) det ska  finnas en tydligt definierad strategi  för ränteriskhanteringen som tillsammans med 
metoder  för uppföljning, utvärdering och ett  riskmandat  för Ekonomiavdelningen beslutas 
av Kommunstyrelsen. Strategin ska biläggas finansiella riktlinjer. Strategin ska uttryckas som 
en  bestämd  förfallostruktur  för  räntebindningen  och  motiv  för  valet  av  strategi  ska 
dokumenteras. 

11 Derivatinstrument 

11.1 Allmänt 

För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i marknaden. 
All användning av derivatinstrument förutsätter att Ekonomiavdelningen har god förståelse för 
instrumentets  funktion, prissättning och  tillhörande  risker och har  administrativa  rutiner  som 
kan hantera dessa affärer.  
 

11.2 Riktlinjer 
Följande riktlinjer gäller för derivatinstrument och motpartsrisker: 
 
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp‐ 

och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar 

b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA‐kontrakt, ränteswappar, 
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte‐ och valutarisker 

c) innan ett derivatinstrument används för första gången ska Kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänna instrumentet 

d) riskbedömning  och  konsekvensanalys  av  en  derivattransaktion  ska  alltid  genomföras  och 
dokumenteras före affärsavslut  
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e)  Uppföljning och utvärdering av vad derivatpositionerna under ett enskilt år har  inneburit  i 
termer av risker och kostnader 

f) godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om minst A‐ 
(S&P)  eller  A3  (Moody’s)  eller  annan motpart med  rating  om minst  AA‐  (S&P)  eller  Aa3 
(Moody’s). 

12 Valutarisker 

12.1 Allmänt 

Med  valutarisk  avses  risken  för  att  kommunen  drabbas  av  ökade  kostnader  till  följd  av 
valutakursförändringar.  
 
I  finansverksamheten  uppkommer  valutarisker  om  Ekonomiavdelningen  lånar  eller  placerar  i 
utländsk valuta. I förvaltningarna uppkommer valutarisker om förvaltningarna upphandlar varor 
eller  tjänster  i utländsk valuta eller  får bidrag  i utländsk valuta. Valutarisker  i  förvaltningarnas 
verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra. 
 
Det  åligger  förvaltningarna  att  identifiera och omedelbart  till Ekonomiavdelningen  rapportera 
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljoner kronor 
eller mer. 

12.2 Riktlinjer 
Följande riktlinjer gäller för hanteringen av valutarisker. 
 
a) upplåning i utländsk valuta ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott och alltid 

säkras 
b) valutarisker  i  finansverksamheten  ska omedelbart  säkras med derivatinstrument. Vad det 

gäller  de  långsiktiga  placeringar  kan  dock  viss  valutarisk  accepteras  vilket  regleras  i 
kommunens finanspolicy.  

c) förvaltningarna  ska  identifiera  och  omedelbart  till  Ekonomiavdelningen  rapportera 
valutarisker i verksamheten 

d) valutarisker  som  uppkommer  i  förvaltningarnas  verksamheter  ska  säkras  i  enlighet med 
separat beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

13 Operativa risker 

13.1 Allmänt 

 
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, 
fel  orsakade  av  den  mänskliga  faktorn  eller  felaktiga  system.  De  operativa  riskerna  ska 
begränsas  genom  uppdaterade  och  väl  dokumenterade  rutinbeskrivningar  och 
arbetsinstruktioner. 
 
Varje  transaktion ska administreras så att  risken  för  fel och eventuell skada minimeras. Målet 
med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i processer, 
system eller bristande kontroll. 
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13.2 Riktlinjer 
Följande gäller för att säkerställa att god intern kontroll upprätthålls 
 
a) alla  affärstransaktioner  och  betalningar  ska  utföras  enligt  delegationsordning,  fullmakter 

eller attestordning 

b) alla  transaktionsverifikationer  ska  vid  transaktionstillfället  kompletteras  med  ett  internt 
beslutsunderlag (handelsnota) som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen 

c) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot intern handelsnota och extern affärsbekräftelse 

d) alla  affärstransaktioner  ska utöver  i  ekonomisystemets  reskontra  registreras  i  ett  register 
(finanssystem eller motsvarande)  

e) en person som gjort affärsavslut får inte attestera bokföringsunderlaget i ekonomisystemet. 

14 Rapportering 
 
Rapporter  ska upprättas med  syfte dels att utgöra underlag  för planering och beslut, dels att 
vara  ett  styr‐  och  kontrollmedel  över  hur  väl  finansverksamheten  följer  finanspolicy  och 
finansiella  riktlinjer.  Utöver  nedanstående  rapportering  ska  den  rapportering  som 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar, ske enligt deras instruktioner.  

14.1 Incidentrapportering 
All  finansiell verksamhet är  förknippad med ett risktagande. Att  förutse alla risker är omöjligt. 
Varje  medarbetare  inom  kommunen  är  skyldig  att  omedelbart  rapportera  avvikelser  och 
incidenter till Kommundirektören.  

14.2 Månadsrapportering 

Rapporteringen  ska  innehålla  de  basfakta  för  upp‐  och  utlåning,  likviditetshantering  samt 
placeringar  som  visar  att  finansverksamheten  bedrivs  inom  de  ramar  för  risktagande  som  är 
specificerade  i  finanspolicyn  och  finansiella  riktlinjer.  Rapporteringen  ska  göras  på  en 
aggregerad nivå och  visa bokförda  värden och  förändringen av dessa avseende all upplåning, 
utlåning och placeringar i kommunen. Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2. 
 
Månadsrapporteringen ska levereras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 12:e 
bankdagen i varje månad. Rapportering till kommunstyrelsen sker tertialvis i samband 
rapportering av delårsrapport. 

14.3 Rapportering från helägda bolag och förvaltningar till Ekonomiavdelningen 

Det  åligger  förvaltningarna  och  styrelserna  i  helägda  bolag  att  ge  Ekonomiavdelningen  den 
information som behövs för en effektiv finansiell samordning samt för kontroll och uppföljning 
av finansiella transaktioner. 
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Bilaga 1 - Ramar för utlåning och borgen 
 
Beslutad av kommunfullmäktige § 39/2015. 
 
Kommunfullmäktiges ram för koncernkontots kredit 
Den av kommunfullmäktige beslutade sammanlagda krediten för koncernkontot uppgår 
till 75 mkr och fördelas enligt nedan. 
 
Kommunfullmäktiges ramar för borgen 
Den av kommunfullmäktige beslutade ramen för borgen för helägda bolag och 
kommunens andel av förbundens borgen uppgår till 857,7 mkr och fördelas enligt nedan. 
 
Beslutade ramar (mkr) 
 
Företag/organisation Kommunal 

borgen
Checkkredit Summa

    
Sjöbo kommun - 50,0 50,0
AB Sjöbohem 800,0 20,0 820,0
Sjöbo Elnät AB 54,0 5,0 59,0
Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

3,7 - 3,7

Summa 857,7 75,0 932,7
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Bilaga 2 – Rapportstruktur 
Finansverksamheten ska rapporteras med innehåll, frekvens och mottagare enligt nedan. 
 
Rapport Frekvens Innehåll Mottagare 
Avvikelserapprotering Vid 

avvikelse 
Portföljvärde och limiter 
Över- respektive 
underskridande av limiter vid 
anlitande av extern förvaltare 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Finansiell rapport, 
kommunen 

Månad Borgen 
Belopp per motpart och totalt 
 
Placering 
Belopp per motpart och totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 
 
Lån 
Belopp per kreditgivare och 
totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 
 
Derivat 
Belopp per motpart och totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 
 

Kommunstyrelsen 
arbetsutskott 

Finansiell rapport, 
koncernen 

Tertial Borgen 
Belopp per motpart och totalt 
 
Placering 
Belopp per motpart och totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 
 
Lån 
Belopp per kreditgivare och 
totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 
 
Derivat 
Belopp per motpart och totalt 
Förfalloprofil kapital-/ränte-
bindning 

Kommunfullmäktige 
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Av rapporteringen ska det även framgå en avstämning i förhållande till givna riskmandat 
i finanspolicy och finansiella riktlinjer. 
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Bilaga 3 ‐ Ordlista 
 
 
Aktieindexobligation  Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex 

eller i kombination av ränteplacering. 
 

Aktieportfölj  En förmögenhet som är placerad i aktier. 
 

Benchmark  Ett jämförelseobjekt för en portföljs resultat/avkastning. 
 

Borgen  Att gå i borgen för någon innebär att borgensmannen förbinder sig att 
betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Se även 
proprieborgen och generell borgen. 
 

Certifikat  Räntebärande instrument för kortfristig upplåning på 
penningmarknaden. 
 

Derivatinstrument  Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande 
värdepapper, t ex köp‐ och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. 
 

Dualitetsprincipen  Principen om att ingen enskild person ensam ska handlägga en 
transaktion genom hela behandlingskedjan. 
 

Duration  Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga 
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och 
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju 
högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i 
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med 
dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. 

   
Effektiv ränta  Enkel ränta med hänsyn tagen till frekvensen av ränteutbetalningar. 

 
Emittent  Utgivare och garant av finansiella instrument. 

 
Enkel ränta    Ränta under en viss period utan hänsyn tagen till ränta på ränta effekt. 

 
Exponering  Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som 

förändras pga. förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 
 

Finansiell leasing  Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren.  
 
Leasingavgiften motsvarar de kostnader leasinggivaren har för 
anskaffningen, finansiella kostnader och kostnader för annat som 
parterna eventuellt kommit överens om. Leasetagaren binder sig, i ett 
avtal om finansiell leasing, vid utgifter som är av samma karaktär som de 
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utgifter som följer av att någon tar upp ett lån i en bank. Således är det 
naturligt att jämföra finansiell leasing med ett köp finansierat med lån i 
kommunen. 
 

Finansieringsrisk  Risken att företaget, med likviditet eller nyfinansiering, inte kan täcka 
förfallande skuldbelopp med likvärdig finansiering utan en betydande 
kostnadsökning. 
 

Finansnetto  Den summa som innebär skillnaden mellan räntor och andra 
kapitalkostnader som organisationen betalar samt de räntor och andra 
kapitalintäkter organisationen får in. 
 

FRA (Forward Rate 
Agreement) 

Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd tidsperiod. 
 
 

FRN (Floating Rate Notes) 
 

En form av skuldebrev, ofta i form av förlagslån med en 
räntejusteringsklausul. Räntan justeras i förhållande till exempelvis 
STIBOR med korta intervaller, vanligen 3 eller 6 månader. Eventuell 
marginal i förhållande till STIBOR är fast under lånets löptid. 
 

Generell borgen  Att teckna generell borgen utan beloppsbegränsning innebär att 
borgensmannen åtagit sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder nu 
och i framtiden. 
 

Genomsnittlig 
återstående löptid 

Genomsnittet av alla låns återstående löptid viktad efter lånestorlek, 
avser räntebindning eller kapitalbindning. 
 

Index  Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling. 
 

Kapitalmarknad  Sammanfattande benämning på kredit (eller ränte‐) marknaden (lånat 
kapital) och aktiemarknaden (eget kapital). 
 

Kapitalbindning  Tiden fram till låneavtalets förfall (ej att förväxla med räntebindning). 
 

Kreditlöfte 
 

Ett avtal där en eller flera banker förbinder sig under en avtalsperiod att 
tillhandahålla kapital till en fast avtalad marginal.  
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Kreditrating  En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag över sannolikheten att en 

skuld kommer att regleras på den överenskomna tidpunkten. Enligt 
Standard & Poors’s rating innebär AAA den högsta kreditvärdigheten och 
AA innebär en väldigt hög kreditvärdighet. Motsvarande för svenska 
värdepapper innebär en K‐1 rating den högsta kreditvärdigheten 
 
Ratinginstituten Standard & Poor’s och Moody’s klassificering av 
långfristig upplåning är enligt följande: 
 
Institut  Kreditvärdighet 

  Mkt hög         Hög  Spekulativ  Mkt låg 

S & P  AAA‐AA  A‐BBB  BB‐B  CCC‐D 

Moody’s  Aaa‐Aa  A‐Baa  Ba‐B  Caa‐C 

 
 
För kortfristig upplåning gäller nedanstående tabell: 
 
Institut  Kreditvärdighet 

  Mkt hög         Hög  Tillfredst.  Mkt svag 

S & P  K‐1/A‐1  K‐2/A‐2  K‐3/A‐3  B, C, D 

Moody’s  P‐1  P‐2  P‐3  Not P 

         
 

   
Kreditrisk  Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, t.ex. obligation, inte 

kan infria löftet om återbetalning av lånet. 
 

Likvida medel  Medel på bankkonto och dylikt som kan omsättas med kort varsel. 
 

Likviditet  Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument 
eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. 
 

Likviditetsrisk  Risken att företaget åsamkas onödiga kostnader genom att inte ha 
tillgång till eller kunna låna upp likvida medel vid förutsedda eller 
oförutsedda tillfällen. 
 

Limit  Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. 
 

Löptid  Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. 
 

Marknadsvärde  Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande 
prisnivå. 
 

Matchning  Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande värdepapper infaller vid 
samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning. 
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Motpartsrisk  Risken för motparten i en finansiell transaktion att den andra parten 

misslyckas med att fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 
 

MSCI AC‐index  Morgan Stanleys bredare världsindex (All Countries) för globala aktier. 
 

Nettoräntekostnad  Nettot av räntebetalningar från upplåning, utlåning, ränteplaceringar och 
räntederivat. 
 

Nettoportfölj  Nettot av nominell volym avseende upplåning, utlåning, ränteplaceringar 
och räntederivat. 
 

Normportfölj  Hypotetisk portfölj av kapitalbindning och räntebindning. Används som 
jämförelseindex i samband med utvärdering av verklig låneportfölj. 
 

Obiligation  Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 
 

OMRX Total‐index  Ett sammansatt ränteindex bestående av svenska Statens 
statsobligationer, statsskuldsväxlar och bostadsobligationer. 
 

Operationell leasing  Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt 
leasingavtal. 
 

Operativ risk 
 

Risken att störningar uppträder inom de administrativa rutinerna. Dessa 
kan gälla personal, system eller redovisning/internkontroll. 
 

Option  Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte 
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss 
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger 
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen 
ifråga.  
 

Penningmarknad  Marknad för handel med räntebärande värdepapper med en återstående 
löptid om högst 1 år. 
 

Placeringshorisont  Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. 
 

Primärmarknad  Marknaden där obligationer ges ut (emitteras). 
 

Proprieborgen  Borgensmannen har gått i borgen "såsom för egen skuld". Vid 
proprieborgen kan fordringsägaren (kreditgivaren) omedelbart kräva vem 
hen vill av borgensmännen eller låntagaren, så snart någon betalning 
uteblivit.  
 

Rating  Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en 
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. 
 

Ratingkategorier  Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors 
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Service Inc (Moody´s) klassificering av kort‐ och långfristig upplåning kan 
illustreras enligt följande: 
 
Översättningstabell för rating 
 
  Standard & Poor`s  Moody`s   
  Nationell 

kortfristig 
rating 

Kortfristig 
rating 

Långfristig 
rating 

Kortfristig 
rating 

Långfristig 
rating 

 

      AAA    Aaa   
    AA+ Aa1  
      AA    Aa2   
    A‐1+ AA‐ Aa3  
      A+    A1   
    A‐1 A P‐1 A2  
      A‐    A3   
  K‐1  A‐2 BBB+ P‐2 Baa1  
  K‐2    BBB    Baa2   
  K‐3  A‐3 BBB‐ P‐3 Baa3  

      BB+    Ba1   
    BB Ba2  
    B  BB‐    Ba3   
    B+ B1  
      B    B2   
    B‐ B3  
      CCC+    Caa1   
    CCC Caa2  
      CCC‐    Caa3   
    CC Ca  
    C  C  Not 

prime 
C   

  K‐4  D  D       
     

 

   
Rebalansering  I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de 

övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara 
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att 
återigen vara i balans med limiterna.  
 

Riskfri ränta  En ränta som motsvaras av den som erhålls på av staten utfärdade (korta) 
skuldebrev. 
 

Riskmått  Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under 
säkerhetsgolvet som mått på risken. 
 

Räntebindningstid  Tidsperiod under vilken en ränta är låst. 
 

Räntegolv  Ett optionskontrakt där optionen ger upphov till en betalning när 3‐mån 
Stibor är lägre än en viss förutbestämd nivå. 
 

Ränteoption 
(swaption) 

Rätt eller skyldighet att köpa eller sälja ett räntebärande värdepapper till 
en bestämd ränta (pris) per en angiven framtida leveranspunkt. 
 

Ränteportfölj  En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. 
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Ränterisk  Förväntad nettoräntekostnads‐ eller värdeeffekt av en ränteförändring. 
 

Ränteswap  Byte av räntebetalningar, t.ex. fast ränta mot rörlig ränta. 
 

Räntetak  Ett optionskontrakt där optionen ger upphov till en betalning när 3‐mån 
Stibor är högre än en viss förutbestämd nivå. 
 

Räntetermin  Ett avtal om att köpa eller sälja ett räntebärande värdepapper till en 
bestämd ränta (pris) per en angiven framtida leveranspunkt. 
 

Sekundärmarknad   Andrahandsmarknad för kortare eller längre placering av 
penningmarknads‐ eller kapitalmarknadsinstrument. Avser handel som ej 
är introduktion eller nyemission. 
 

SIX PRX‐index  SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag 
på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 
 

Statsskuldsväxel  Av staten utfärdat räntebärande instrument med kort löptid (högst 360 
dagar). 
 

Strukturerad produkt  Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma 
strukturerade värdepapper. 
 

Tillgångsslag  Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. 
 

Valutaoption  Finansiellt instrument som ger innehavaren rätt och utfärdaren 
skyldighet att vid en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja valuta 
till en på förhand bestämd kurs. 
 

Valutarisk  Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta på grund 
av att den egna valutan stiger/utländska valuta faller. 
 

Valutaswap  Avtal om att byta en viss valuta mot en annan. 
 

Valutatermin  Finansiellt instrument som ger innehavaren rätt (och skyldighet) att vid 
en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja valuta till en på förhand 
bestämd kurs. 
 

Volatilitet  Mått på hur värdet på ett instrument fluktuerar (växlar, varierar). 
 

 


