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Inledning
Enligt kommunallagen, TT kap. 3 $, skall kommunalfrrllmäktige besluta om dktlinietna örmedelsförvaltningen.
Sådana föreskdfter bör även avse placering och upplåning av medel liksom sildzna organisatoriska regleringar
som kan behövas.

Finonspolicyns syfte och omfottning
Denna finanspolicy arrget rarrrar och dktlinier f& hut finansvetksamheten inom kommunen skall beddvas. Med
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. De kommunala bolagen inom
kommunkoncemen ska, om inte hinder till fölid av sätskild lagstiftning för bolag finns, följa denna policy' Föt
förvaltningen av kommunens pensionsmedel ftnns en sätskild policy fastställd av kommunfrrllmäktige.

Syftet med denno finonspolicy
.
.

'

.

Fastställa finansvetksamhetens mål
Fastställa r^mar och riktlinjer för hur finansvetksamheten skall organisetas
Fastställa r^mzt och dktlinjet föt begränsning av de finansiella risker som förekolffnet
Fastställa r^mar och riktlinjer för rappotering och uppföljning av finansverksamheten

Finonsverkso mhetens

mÖ

i finansverksamheten

I

. Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
. fnom finanspolicyrts r^rrrzr och riktlinjet miflimera kommunens täntekostnader
. Säkerställa att finansverksamheten beddvs med en god intem kontoll

Otgonisotion och onsvorsfördelning
kommunfullmäktige respektive kommunstytelse. Delegedng av
Nedan fuamgär fördelningettz,v
^nsv^rmellan
beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgär av kommunstyrelsens reglemente' Delegering
av beslutsrätt ftån kommunstyrelsen till delegat framgät av kommunstyrelsens delegeringsförteckning.

Kommunf ullmöktiges qnsvo r
I(ommunfirllmäktige skall årligen i samband med budgetbeslut fatta beslut om:

. Finanspolicy med eventuella tevidedngat
. Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften undet kommande budgetåt
. Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår
. Beloppsramat föt kommunens omsättnin g av Iän under kommande budgetåt
. Beloppsramar och villkor föt borgen till kommunens fötetag under kommande budgetår
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Kommunstyrelsens onsvor
' Årtgen,

eller vid behov, lämna fötslag till kommunfullmäktige om revidering^r ^v kommunens finanspolicy

. Utarleta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säketstället en god intern kontroll och att
teglerna i kommunens finanspolicy eftedevs
. öesluta om tillFilliga o.h mindte omfattande avsteg från finanspolicyn om särskilda skäl föreligget. Eventuella
avsteg ska rapporteras vid nästa rapporteringstillfille till kommunfirllmäktige

Ekonomienhetens onsvo r
I(ommunstyrelsens förvaltningsotganisation svarar genom ekonomienheten för kommunens finansfunktion
vilket innebät följande:
. Placering av kommunens likviditet
. Verkställa upplåning
. Bevaka utvecklingen på de finansiella matknaderna
. Vid behov bistå de kommunägda bolagen i finansiella ftägor (till exempel upphandling av lån)
genom koncetnkontosystemet
'Administration och samordning av kommunkoncetnens betalningsströmmat
(omfattar även de kommunägda bolagen)
Övergtipande ansvar föt kommunens finansiella verksamhet

'

De kommunolq bologens onsvor
Respektive bolagsstyrelse har ett självständigt ansvat föt bolagets finansiella verksamheter och dsker.

Likviditet och beto lningsberedsko p
Organisationen skall ha tillgängliga likvida medel till förfogande som motsvarar en betalningsbetedskap för
|öpande utgifter samt för budgeterade investeringat och amorteÅngar. Föt löpande utgiftet bör
belalningsbltedskapen minst omfattaden genomsnittliga periodiciteten för en månad. Det innebär att
brottoiniakter föt minst en månad bör finnas i betalningsberedskap för löpande utgifter. Likviditetsöverskott
som inte är tillpåll.igt, utöver den likviditet som erfotdtas för attupptätthålla ovanstående betalningsbetedskap,

bör användas för att amortera organisationens låneskuld. Förvaltning av nödvändig likviditet t"-16llfilliga
överskottsmedel ska huvudsakligen ske via kommunens koncetnkonto.

Koncernkonto
Kommunens nämnder/förvaltningar och de kommunägda bolagen ingåt i koncernkontosystemet.
Nämndernaf föwalttingtna färrnteutan ekonomienhetens tillstånd öppna andra konton' Genom
koncernkontot kvittas å- o.h utbetalningar mot varandra. Därigenom undviks kotfristig upplåning och
koncemen erhåller en bättte föträntning på sina likvida medel. Undantag från ovanstående reglet gället vid
hantering av externa medel såsom donationsmedel. Dessa medel5[2ligga utanför koncernkontot.
I(ommunfullmäktige beslutar, i samband med budget och verksamhetsplanen, om rötelsekreditens maximala
stodek. Denna nivå gäller fram till dess att kommunfullmäktige fattat nytt beslut.
För att täcka kommunens omkostnader samt åstadkomma marknadsmässiga villkot föt de bolag som verkar i
konkurrens med privata bolag påförs en avgift för nyttjad rörelsekredit motsvarande botgensavgiften. Upplåning
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till de kommunägda företagen sker på den öppna marknaden eftet attborgensåtagande beslutats.
Ekonomienheten bistår de kommunala bolagen vid behov.

Finonsiering
Den övergdpande målsättningen för skuldhanteringen är att minimeta koncernens upplåningskostnader med
beaktande av räntekostnad och risk samt atttrygga finansieringen på lång och kort sikt. Genom att skapa en
stabilitet i de framtida räntekostnademages möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen.

Riskhontering
Att beddva en aktiv finansvetksamhet är förknippat med ett visst risktagande. Nedan beskrivs de huvudsakliga
dskerna som kan uppkomma i kommunkoncernens finansvetksamhet. I(ommunfullmäktige fattar äÅtgen beslut
om r^m^r för kontokrediter och långfristig upplåning i form av rzmar för nyupplåning och omsättning zv lLn
som ska gilla föt det kommande budgetåret. Beslut zttrngä avtal om finansiell leasing ska fattas av
kommunfullmäktige.

Ref

inonsierings- och ko pito lrisk

Med refinansieringsdsk avses att vid varje givet tillälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befrntliga
eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med ökade kostnader som följd. En kort kapitalbindningstid
medför en störe exponering mot volatilitet i kapitalkostnad. Refinansieringsrisken hantetas genom att
kapitalbindoirg på upplåning spdds på olika löptider. I(ommunkoncernens skuldportfölj ska vara sffuktuterad
på ett sådant sätt att kapitalföfallen sprids över tid. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden får inte understiga
2 är och inte överstiga 3,5 ät.

Rönterisk
Med ränterisk avses risken att föränddngar i marknadsräntan påverkat kommunkoncernens räntenetto negativt.
En kot räntebindningstid medför en större exponering mot volatilitet i ränta. Ränterisken hanteras genom att
räntebindning på upplåning spdds på olika löptider, antingen direkt vtaläneavtal eller genom täntededvat.
I(ommunkoncernens skuldportfölj ska vara strukturetad på ett sådant sätt att ränteförfallen sprids övet tid. Den
genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 2 ät och inte överstiga 3,5 ät.

Vqlutorisk
Risken att en utländsk valutas värde förändras i förhållande till den svenska ktonan. Med lån eller placedngar i
andra valutor kan därför lånet bli dyrzre eller placedngen värd mindte när valutorna tör sig. Placering och
upplåning i annan valuta än svenska ktonor är inte tillåten. Betalningsflöden i udändsk valuta skall kuts säkras
om de uppgår till ett motvärde motsvatande minst en miljon kronot.

Derivot
Derivatinstrument ät finansiella instrument vars vätde eller pris baseras på värdet av en underliggande tillgång.
Räntededvat används för att omvandla törhgtänta till fast ränta eller fasttänta till tötlig ränta. Godkända
derivatinstrument och moq)arter, se moq)artet och instrument för upplåning. Fåt endast användas för att
förän&a eller eliminera de täntedsker som uppståt i kommunkoncernen och ska dfuföt allttdvara kopplade till
underliggande exponering. Framtida upplåning föt planerade investedngar fät säkras. Endast sädana
derivatinstument eller kombinatioflet av instrument fär användas där finansfunktionen hat god insikt om
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instrumentets funktion, prissättning och risker. Användandet av dedvatinstrument förutsätter också
adminisrativa rutiner för atthantera dessa afFitet.

Kredit- och motpqrtsrisk
Med kreditdsk avses risken för att enläntagarevid utlåning /placernginte kan fullgöra sina förpliktelset- Med
att en moq)art i en affår inte kan
motpartsdsk menas risken för attdrabbas av fötlustet främst på grund
^v
fullgöra sina fölpliktelser. fuskerna hantetas genom att ställa krav på moq)arternas kreditvärdighet samt genom
att sprida avtalen pä fleramoq)arter. Se godkända moq)arter och instrument för upplåning och derivat.

Operotiv risk
Med operativ dsk avses risken för förluster tili följd av bristfilliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga
system, brottslig verksamhet eller externa händelser. Riskerna begtänsas genom a;ttha väldokumentetade tutiner
och en organisation för finansverksamheten som är personobetoende. Kommunkoflcernen ska ha en för
verksamheten anpassad kompetens och bemanning där dualitetspdncipen tillämpas.

Höllborhet
Arbetet med hållbar utvecklLrg ät lntegrerat i vetksamheten och skapar långsiktiga lösningar ur såväl
ekonomiska, klimat, miljömässiga och sociala dimensionet. Vid finansiedng av investeringar fötotdas, när
möjligt, finansieringsalternativ som utöver goda ekonomiska villkor innehållet klimat, miljömässiga och sociala
bi&a till en god samhällsuweckling.
dimensioner. På så sätt stärks möjlighetern^
^tt

Borgensötogonde
kan kommunen gå i borgen ellet ta på sig andta ansvarsfötbindelser. Ett
botgensåtagande innebär en kreditrisk föt kommunen, eftetsom kommunen åtar sig att fullfölja
betalningrfårptktelser förlätttagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. För kommunal
botgen gäller, ivage enskilt ärende, beslut av kommunfullmäktige samt eventuella riktlinjer för
botgensåtagandet. Kommunal borgen kan bevilias för lån till:

I enlighet med denna policy

. Kommunalabolagdär kommunen har ett väsentligt inflytande, ellet utöver ett rättsligt
inflytande (aganndelminst 30 o/o och ätagatde i relation till ägarandel)
.I(ommunalförbund dät kommunen är medlem
. Solidarisk borgen i Kommuninvest Sverige ÄB

bestämmande

r Undantag kan beviljas under förutsättning att investeringen är av sftategiskt intesse för kommunen. Denna
typ av borgensåtagande ska om möjligt vara äterförsäkrat genom inteckning i inventader ellet fastigheter i
gäldenätens ägo

Riskbedömning
En riskanalys ska göras som undetlagfötbedömning av vilken risk kommunen iklädet sig vid ett nytt
borgensåtagande. innan kommunen beslutar om borgen ska låntagatens kreditvärdighet ptövas. Kommunen ska

ttillt
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fä förkommunens ekonomi samt i vilken
utsträikning borgensåtagandet påverkar kommunens kostnader på egen upplåning' Därutövet krävs att
lättagarcnhr rkatt rina betalningar och övriga åtaganden till kommunen och andtz fotdringsägate. Borgen fåt
även ptöva vilken betydelse ett infriande av botgensåtagandet

lr.rLn

inte lämnas föt lån i uthndsk valuta.

Löptider och försökring
Ursprungliga löptider och övriga lånevillkor får inte ändras utan kommunens medgivande. Investeringar som
finansieras med borgenslån ska vara betryggande försäkrade. I(ommunen ska undet borgensåtagandets

giltighetstid hållas underrättad om att försäkdng finns i tillräcklig omfattning.

Borgensovgift
När ett bolag lånar med kommunal borgen som säkerhet ffubolaget en lägre räntaär. det annan skulle fått tack
vare den höga säkerhet en kommunal borgen innebär. Detta ger det kommunala bolaget en konkurrensfötdel,
gentemot pnvataaktörer. Enligt riktlinjerna i EU:s statsstödstegler bör dfuför en borgensavglft tas ut så att
krediten inte anses som ett stöd. Den kommunala borgensavgiften böt motsvara skillnaden mellan
marknadsräntan bolaget skulle fättutankommunal botgen och den räntesats som erhålls tackvare kommunal
borgen.

För de kommunala bolagen skall det tas ut en differentierad botgensavgrft. Föt I(adsbotgs Energi AB och ÄB
Karlsbotgsbostäder är borgensavgiften 0,35 procerit. För övriga kommunala bolag ät borgensavgiften 0,25
pfocent.
Borgensavgiften ska tas ut årligen på beslutat borgensbelopp och debitetas utan dröjsmäl eftet
kommunfullmäktiges beslut. År ett betalas borgensavgift i förhållande till hur stor del av året beslutet avser.
Följande år debiteras borgensavgiften senast den 1 april. Underlaget för debitedng av borgensavgift baseras på
kvatstående låneskuld vid nätmast föregående årsskifte.

Checkrökningskredit
I(ommunkoncernen har en gemensam checkräkningskredit som kan nyttjas av kommunen och samtliga helägda
dottetbolag. I likhet med reglema för borgensavgift så läggs salnma differentietade procentuella avgift på
bankens räntan när bolagen utnyttjat den gemensumm^ checkräkningskrediten.

Ropportering och kontroll
Kommunstyrelsen skall två gånger pet ät,vid delårs-och åtsbokslut, lämna en rappott till kommunfullmäktige
avseende kommunens finansverksamhet
. Rapportedngen till kommunfullmäktige ska ge information om koncetnens finansiella exponedng och risk
samt säkerställa ztt finanspolicyns följs
. I(ommunstyrelsen skall upprätta regler och tzmat som styr befogenhetet och ansvar, samt upprätta en
arbetsinstruktion om det anses lämpligr

'
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Motporter och instrument för upplÖning
o/o
av den vid va{e tidpunkt
Flera långivare bör eftersträvas. Enskild långivare bör ej tepresentera mer ån 50
totalz skuldvolymen, undantag kan dock göras för Kommuninvest i Sverige AB'

Tillåtna instrument: fastalån, rödiga lån, tillsvidarelån, checkktedit och byggnadskreditiv.
Tillåtna moq)arter:

. Banker med svensk bankoktroi

. Svenska kommunet och tegioner
. Kreditma*nadsbolag (SBAB med flera)
. Svenska Försäkringsbolag
. Kommuninvest i Sverige AB
. Nordiska Investeringsbanken
. Europeiska Investeringsbanken

Motporter och instrument för derivot
Flera motpatter bör eftersftävas

Tillåtna moq)arter:
. Nordea

. Swedbank
. SEB
. Handelsbanken
. Danske Bank

Tillåtna instrument:

. Ränteswappar
. Ränteterminer
. FRA
. Räntetak
'Räntegolv

Motporter och instrument för plocering
Tillåtna motparter:
.Banker med svensk bankokttoj
. Kreditmarknadsbolag (SBAB m.ft.)
Tillåtna instrument:
. Koncernintern inlåning och bankinlåning
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