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§ 4 Dnr 2019/00470  

Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicyn antas enligt upprättat förslag.       
Ärendebeskrivning 
Koncernekonomichefen har upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen. 
Finanspolicyn syftar till att klargöra hur finansiell verksamhet ska bedrivas och 
finansiella risker hanteras av kommunen och de kommunala bolagen. 

Yrkanden 
Solweig Nyrede (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      
_____ 

 



      
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanspolicy 
Fastställd av Kommunfullmäktige 24 februari §4 
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Finanspolicy för Smedjebackens kommunkoncern 

 

Allmänt 

Övergripande mål för finansverksamheten 

Kommunkoncernens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan 

spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa 

möjliga finansnetto med minsta möjliga risk. 

Finanspolicyns syfte och omfattning 

Finanspolicyn syftar till att klargöra hur finansiell verksamhet ska bedrivas och 

finansiella risker hanteras av kommunen och de kommunala bolagen.  

 

Finansförvaltningens organisation och ansvarsfördelning 

Koncernsamordning 

För att hantera koncernens ekonomi så effektivt som möjligt ska kommunen på det sätt och 

inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de 

enheter som ingår i kommunkoncernen. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang 

de helägda företag där kommunen har ett rättsligt bestämmande och inflytande. 

Ansvars- och befogenhetsfördelning 

För den kommunala koncernens finansiella verksamhet ska följande ansvar och 

befogenheter gälla: 

Kommunfullmäktige  

Beslutar om övergripande finanspolicy för kommunen och de kommunala bolagen. Beslutar 

om finansiella mål samt ramar för kommunkoncernens upplåning, vanligen i samband med 

fastställande av kommunens mål och budget. 

Kommunstyrelse  

Ansvarar för kommunens medelsförvaltning. Verkställer kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutar inom ramen för fullmäktiges delegation om upplåning, placering av kommunens 

medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag samt förvaltning av andra organisationers medel 

(till exempel stiftelser). 

De kommunala bolagens styrelser  

Ansvarar för att ge ekonomiavdelningen den information som behövs för en effektiv finansiell 

samordning inom kommunkoncernen. Ansvarar för att hantera finansiella risker i samråd med 

ekonomiavdelningen. Underlag inför beslut som rör upplåning ska tas fram i samråd med 

koncernekonomichefen.  
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Finansförvaltning 

Ekonomiavdelningen har till uppgift att: 

• Svara för övergripande samordning av kommunkoncernens finansiella verksamhet  

• Bevaka utvecklingen inom den finansiella marknaden  

• Administrera och samordna kommunkoncernens betalningsströmmar 

genom koncernkonto  

• Lämna erforderlig information om den finansiella ställningen och utvecklingen 

till kommunstyrelsen  

• Initiera utvecklings- och förbättringsåtgärder av den finansiella verksamheten 

• Koncernekonomichefen är ansvarig för finansförvaltningen och agerar utifrån den 

besluts- och delegationsordning som kommunstyrelsen fastställer. 

 

Extern förvaltning av kommunkoncernens medel 

För den externa förvaltningen av kommunkoncernens likviditet på kort eller lång sikt ska 

gälla: 

• Extern förvaltning ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  

• Förvaltare av kommunkoncernens placerade medel ska vara svenskt 

värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av annans 

finansiella instrument, enligt 1 kap 3§ p4, lagen om värdepappersrörelse (1991:981).  

 

Likviditetshantering 

Likviditetsplanering 

Kommunkoncernens likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan 

hållas. För att nå en effektiv penninghantering ska likviditetsplaneringen för hela 

kommunkoncernen vara samordnad.  

Likviditetsplaneringen ska: 

• ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt 

• utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel 

 

Ekonomiavdelningen ska tillse att det i kommunkoncernen finns en tillfredsställande 

betalningsberedskap, vilken ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt 

bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. Betalningsberedskapen är beroende av 

tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i 

kontanter. Inom ramen för likviditetsförvaltningen ska bundna placeringar överstigande ett år 

inte ske. Likviditetsöverskott som inte är tillfälliga ska användas till att amortera 

kommunkoncernens låneskuld. 

Likviditetsöverskott – tillåtna instrument 

• Räntebärande papper 

• Räntefonder 

• Deposit i nordiska banker med lägst rating A. 
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Placering 
Vid placering av kommunkoncernens medel ska sådana placeringsformer väljas att bästa 

möjliga förräntning uppnås utan att kraven på långsiktigt risktagande åsidosätts. Placeringar i 

utländsk valuta är inte tillåtna. 

Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker, Kommuninvest i 

Sverige AB och genom fondkommissionärer som är godkända av Finansinspektionen.  

 

Finansiering 

Allmänt 

Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga 

kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap. Vid upplåning och skuldförvaltning ska 

kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga finansieringskostnader eftersträvas vid den valda 

risknivån. Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med 

ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker 

vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Nya former av upplåning 

prövas i kommunfullmäktige före användning. All upplåning ska ske på affärsmässiga 

grunder genom skriftligt eller muntligt anbudsförfarande.  

Kortfristig upplåning 

Kommunkoncernens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en löptid som inte 

överstiger ett år ska ske genom: 

• Checkkredit 

• Lån mot låneavtal 

 

Löptid och räntebindningstid för kortfristig upplåning ska bestämmas med hänsyn till 

gällande regler angående ränteriskbegränsning och aktuell likviditetsprognos. 

Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. 

Långfristig upplåning 

Långfristig upplåning för kommunkoncernens eget behov med en löptid längre än ett år, ska 

ske enligt denna policy. I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut 

om storleken på kommunens låneramar samt omsättning av lån som ska gälla för budgetåret. 

Finansiell leasing 

Finansiell leasing och liknande finansiella former jämställs med upplåning och omfattas av 

reglerna för upplåning i denna policy.  

Riskhantering 
I samband med upplåning ska nedanstående risker särskilt beaktas. 

Valutarisk 

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Upplåning i utländsk 

valuta ska inte förekomma. 
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Motpartsrisk  

För att hantera motpartsrisken ska endast parter med god kreditvärdighet användas, motsvarande 

A enligt Standard & Poor´s eller A3 enligt Moody´s. I första hand ska upplåning ske hos 

Kommuninvest i Sverige AB (public), under förutsättning att de erbjuder lägst pris. 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot 

ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Refinansieringsrisken ökar om 

kommunens kreditvärdighet försämras eller en stor del av skuldportföljen förfaller inom en 

kort tidsperiod. Skuldportföljen ska vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids mellan åren 

och inom respektive år samt begränsar den andel som ska refinansieras inom 1–2 år. Max 20 

procent av låneskulden ska ha en kapitalbindning med förfall inom 1 år.   

 

 

 

 

 

 

Ränterisk 

Ränterisk är risken för att en snabb förändring av det allmänna ränteläget påverkar 

kommunkoncernens finansnetto negativt. Ränterisken ska hanteras genom att ränteförfallen 

fördelas via en blandning av korta och långa räntebindningstider. Utifrån det ovanliga 

ränteläge som rått de senaste åren så har korta räntebindningstider till stor del tillämpats med 

anledning av att de varit mest fördelaktiga kortsiktigt. För att begränsa räntekänsligheten och 

resultateffekten över tiden bör maximalt 75 procent av räntebindningen förfalla inom 12 

månader.  

Räntebindning Rörligt < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Maximalt 75 % 20 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

Minimalt 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Borgen 
Kommunal borgen och avgifter för borgen beslutas av kommunfullmäktige. Smedjebackens 

kommun ikläder sig borgensansvar för bolag med betydande kommunalt inflytande. 

Verksamheten ska ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och dess 

medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt. Kommunen har 

borgensmanintresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrade. 

Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att 

låntagaren ska hålla investeringsobjektet försäkrat under hela den tid borgen ska gälla.  

 

Kapitalbindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Maximalt 20 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

Minimalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 



7 
 

Styrning och rapportering 
Kommunkoncernen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning 

och utvärdering. 

Kontroll 

Vid finansiella transaktioner ska delegationer och attesträtter vara upprättade samt 

kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa delegationer ska registreras och arkiveras. 

Delegationerna/fullmakterna ska distribueras till aktuella parter med behov av dessa. Vidare 

ska förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en person kontrollera att 

affären är i överensstämmelse med finanspolicyn och eventuellt beslutsdokument.  

Rapportering 

För att ge kommunkoncernens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens 

utveckling, ska ett väl fungerande rapportsystem finnas. Koncernekonomichefen rapporterar 

till kommunstyrelsen minst två gånger per år, i samband med månadsuppföljningen i april och 

oktober. Rapporten skall innehålla låne- och placeringsportföljens storlek och 

sammansättning samt likviditetssituationen. 
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