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1.0 Finanspolicyns syfte och omfattning 
 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 
skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa finansverksamheten mål 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall 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 

 Fastställa ramar och riktlinjer för borgen och borgensavgifter för Stiftelsen Robertsfors 
Bostäder. 

 

1.1 Finansverksamhetens mål 

Det övergripande målet för finansverksamhetens inom kommunen är att medverka till en 
god ekonomisk hushållning genom att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer ska finansverksamheten bedrivas på ett säkert 
och effektivt sätt utan spekulativa inslag.  

 Finansverksamheten ska vidta aktsamhet och ett kontrollerat risktagande för att på så 
sätt bibehålla en långsiktigt god ekonomi.   

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer är målsättningen att uppnå bästa möjliga 
finansnetto för kommunen.  

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer ska på lång sikt kommunens upplåning ske till 
så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras med en så god avkastning 
som möjligt.   

 

1.2 Revidering av finanspolicy 

Finanspolicyn ska fortlöpande utvärderas för att pröva dess ändamålsenlighet och vid behov 
omprövas av kommunfullmäktige. 

 

2.0 Organisation och ansvarsfördelning 
 

För kommunen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla inom 
finansverksamheten. Delegering av ansvar till förvaltningen styrs av delegationsordningen.  
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2.1 Kommunfullmäktiges ansvar är att: 

 Besluta om finanspolicy gällande finansverksamheten i kommunkoncernen 

 Fastställa borgensprovision då extern upplåning sker av Stiftelsen Robertsfors 
Bostäder 

 Följa utvecklingen av finansverksamheten inom kommunen och Stiftelsen 
Robertsfors Bostäder genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering under 
löpande år 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar är att: 

 Utarbeta förslag till revideringar av finanspolicy gällande finansverksamheten i 
kommunen 

 Säkerställa kommunens kapitalförsörjning 

 Löpande följa finansverksamheten inom kommunen genom finansiell rapportering 

 Återrapportera finansverksamheten till kommunfullmäktige 

2.3 Stiftelsen Robertsfors Bostäders styrelse ansvar är att: 

 Att fastställa en finanspolicy för stiftelsen Robertsfors Bostäder inom ramen för 
kommunens policy. 

 Löpande följa finansverksamheten inom stiftelsen genom finansiell rapportering. 

3.0 Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank 

 Ej utnyttjade kreditlöften 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 
 
Likviditetshantering handlar i detta sammanhang främst om flöden men inkluderar också 
kontohantering och bankadministration. Det övergripande målet för kommunens 
likviditetshantering är att se till att konto- och betalningslösningar är uppsatta på ett 
rationellt sätt och att bankadministration hanteras kostnadseffektivt.  
 
Ytterligare mål för likviditetshanteringen är att långsiktiga överskott av likvida medel bör 
placeras till bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till det långsiktiga behovet av 
medlen samt möjliga placeringsformer. 
 

3.1 Placering av likviditet 
 

Det är tillåtet att göra placeringar av likviditet. Placeringar får endast göras i SEK och ska i 
första hand göras på löptider i syfte att möta planerade utbetalningar eller möjliga tillfällen 
att lösa externa lån, dock längst på 12 månader. 

Tillåtna placeringsformer är konto i svensk bank, svenska räntebärande fonder och 
värdepapper samt svenska strukturerade produkter inom tillgångsslaget räntebärande med 
kapitalskydd om minst 100 procent. 
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3.2 Hållbara och ansvarsfulla placeringar  

 
Kommunens placeringar ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Utöver 
avvägningen mellan avkastning och risk ska därför hållbarhetsaspekter om möjligt beaktas i 
placeringsverksamheten.  
 

3.3 Riktmärke likviditetsreserv för oförutsedda händelser 
 

För att ha ett handlingsutrymme för att kunna möta plötsliga oförutsedda kostnader skall 

kommunen som riktmärke ha en likviditetsreserv som lägst uppgår till 12 MSEK. Om 

likviditeten långsiktigt (mer än 12 månader) prognosticeras att ligga på en väsentligt lägre 

nivå skall nyupplåning ske så snart som möjligt. 
 

4.0 Finansiering 
 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i årsbudget om kommunens totala lånevolym. I 
lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av 
lånestocken under budgetåret.  

Upplåningen ska ske med beaktande av likviditetsplanering, ränteläget (räntenivå samt 
räntesatsens bindningstid) och investeringstakten. Samtlig nyupplåning sker i första hand via 
Kommuninvest. Den administrativa hanteringen blir därmed effektiv då inget 
upphandlingsförfarande behöver göras.  

Målet med skuldförvaltningen är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och 
lång sikt och därutöver säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till en acceptabel 
kostnad.  

Kommunens finansiering ska i så stor utsträckning som möjligt vara etisk och hållbar. Grön 
finansiering ska alltid användas för att finansiera investeringar i den mån det är möjligt. 

4.1 Refinansieringsrisk 
 

I syfte att begränsa refinansieringsrisken ska kommunen eftersträva att förfallostrukturen i 
låneportföljen sprids jämnt över tiden. Målsättningen med att hantera refinansieringsrisken 
är att säkra betalningsförmågan och undvika att refinansiering sker till en ovanligt hög 
kostnad.  

Då refinansieringsrisken i sig bedöms som relativt liten då skuldportföljen inte utgör ett 
betydande belopp finns inget behov av att ytterligare begränsa refinansieringsrisken genom 
att eftersträva krediter med lång löptid. Detta då normalt vid upphandling av finansiering 
gäller att kreditmarginalen ökar med löptiden på finansieringen.  

Målsättningen är att säkerställa tillgång till det lånekapital som krävs enligt fastställd plan 
och budget och samtidigt beakta totalkostnaden för finansieringen. Förfallostrukturen skall 
årligen ses över. 



 

FINANSPOLICY ROBERTSFORS KOMMUN ANTAGEN AV KF XX 

 

6 

I syfte att begränsa refinansieringsrisken kan kommunen istället för långa löptider sträva 
efter att omförhandla förfallande avtal i god tid.  

 

4.2 Tillåtna motparter vid finansiering 
 

Krediter skall upptas i första hand hos Kommuninvest och i andra hand av långsiktigt 
engagerad bank eller annat finansinstitut som väljer att lämna offert på kommunens 
förfrågan. Krediter får upptas hos följande aktörer på den svenska finansmarknaden.  

- Svenska staten eller av staten garanterat bolag  

- Svensk Exportkredit  

- Bank eller bankägt finansbolag  

- Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter  

- Svenska kommuner och landsting  

- Kommunägda bolag  
 
Det kan förutsättas att det efterhand tillkommer nya möjliga finansieringsformer. Uppstår 
oklarheter huruvida dessa faller inom ramen för finanspolicyn ska frågan behandlas av 
kommunfullmäktige för beslut.  

Eftersom ingen exponering finns i utländsk valuta i den underliggande verksamheten (dvs. 
inga tillgångar finns i utlandet eller i utländsk valuta) finns inget behov av att hantera en 
valutarisk. Därmed bör kommunen enbart ta upp krediter i svensk valuta.  
 

4.3 Diversifiering av låneförfall 
 

För att sprida risken för att behöva omförhandla lån vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden, får vid var tid maximalt följande andelar av nettoskulden vara 
förfallna: 

Skuldportföljen Totalt 
Tidsintervall, år Max, % 
0-1 33 
0-2 50 

 

4.4 Ränterisk  
 
I syfte att hantera räntekostnaden och ränterisken bör kommunen kontinuerligt utvärdera 
befintlig skuldportfölj mot aktuell räntekurva på marknaden. Kommunen bör söka den 
ränteprofil som anses lämplig med hänsyn till totalkostnad och gällande planering. 
Målsättningen med ränteriskhanteringen är att undvika att finansiering sker till en hög 
kostnad.   
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4.5 Räntebindningstid  

 
För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för lån spridas över tiden. Löptiden för 
all upplåning bör bedömas mot sammansättningen av kommunens låneportfölj. 

Skuldportföljen totalt 

Tidsintervall, 
år 

Min, % Max, % 

0-1 20 50 
1-5 20 80 
5-10 0 40 
 

4.6 Derivat  

 
Då skuldportföljen i kommunen i nuläget är relativt begränsad i volym anses inget behov 
finnas att använda räntederivat i syfte att förändra skuldportföljens struktur.  

 

5.0 Borgen 
 
Borgen innebär att en fysisk eller juridisk person åtar sig ett ekonomiskt ansvar för någon 
annan. Att gå i borgen för någon innebär att man utsätter sig för en risk för en eventuell 
framtida utgift. För detta ansvar och denna risk är det möjligt att ta ut en riskpremie. Syftet 
med borgensavgiften är att inte sätta bostadsmarknadens konkurrens ur spel inom 
Robertsfors kommun genom att Stiftelsen Robertsfors Bostäder fördelaktigt kan uppta 
krediter med kommunal borgen.  

Borgensåtagande och garantier får endast ske enligt kommunfullmäktiges beslut. Att gå i 
borgen innebär ett risktagande. Riskbedömning förutsätts ha gjorts innan beslut fattas. Vid 
beslutat borgensåtagande ska kommunen säkerställa god insyn i kredittagarens ekonomi och 
verksamhet. Som borgensman är kommunen intresserad av att varje investering som 
finansierats med ett borgenslån är betryggande försäkrat, därför ska varje borgensåtagande 
följas av ett förbehåll om att gäldenären ska hålla investeringen försäkrad under hela 
åtagandetiden.  

När det gäller fastställande om kommunal borgen och garantier till stiftelsen Robertsfors 
Bostäder beslutar kommunfullmäktige om en borgensram. Borgensram skall revideras 
regelbundet, dock minst årligen i samband med budget. I dessa fall ska borgensprovisionens 
nivå ligga till grund för att åstadkomma marknasmässiga villkor för Stiftelsen Robertsfors 
Bostäder.  
 

5.1 Storlek på borgensavgift 
Borgensavgiften ska baseras på kreditmarginal med enbart pantbrev som säkerhet kontra 
kreditmarginal med kommunal borgen. Skillnaden skall sedan speglas i den föreslagna 
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borgensavgiften.  
 
Det är dock ett faktum (se bilaga 1 Borgensavgifter Kommuninvest 2016) att det är en 
svårighet för små kommuner att få en rättvisande prisbild från finansinstituten. Detta beror 
på att de flesta små kommuner samt glesbygdskommuner till närmare 100 % idag lägger sin 
finansiering hos Kommuninvest och därmed finns inget intresse för övriga finansinstitut att 
lämna pris. Då detta faktum är en uppenbar risk och för att inte spilla onödig tid på att 
utreda prisfrågan, föreslås en fast borgensavgift tillämpas om 0,2 % i de fall stiftelsen 
Robertsfors Bostäders långsiktigt engagerade bank inte kan/vill lämna pris.   
 
För historiska krediter upptagna till och med 2019 finns en svårighet i att bedöma vad 
rådande marknadsläge och kreditmarginal var då krediterna togs upp. Det finns inget 
dokumenterat kring kreditmarginaler vid dessa tidpunkter. Därför föreslås en generell 
borgensavgift om 0,15 % att gälla för dessa tills annat förslag föreslås till beslut i 
kommunstyrelsen.  

Långsiktigt engagerad bank är den bank som kommunen har upprättar avtal med avseende 
företagskonto och betalningstjänster.  

 

6.0 Intern kontroll 
 
Den interna kontrollen är en viktig del i kommunens styrsystem. I begreppet intern kontroll 
innefattas kommunens organisation och alla de rutiner som syftar till att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv finansverksamhet, rättvisande redovisning samt att 
finansverksamheten agerar i enlighet med lagar och denna policy.  
 

7.0 Uppföljning och rapportering 
 
Kontinuerlig uppföljning och rapportering av finansverksamheten ska ske till 
kommunstyrelsen. Syftet med rapporteringen är att säkerställa en efterlevnad av 
finanspolicyn. Rapporteringen bör innehålla en redovisning av upptagna lån med respektive 
löptid och räntebindning samt gjorda placeringar med dess löptid och avkastning.  

 


