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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i 

Mörbylånga kommunkoncern. Finanspolicyn gäller för kommunkoncernen.  

Finanspolicyn anger att kommunstyrelsen ska besluta om finansiella 

riktlinjer för Mörbylånga kommun. Kommunfullmäktige har delegerat till 

hel- och majoritetsägda bolag att upprätta egna finansiella riktlinjer baserade 

på finanspolicyn för Mörbylånga kommunkoncern. Dessa bolag omfattas 

därmed inte av dessa finansiella riktlinjer. 

1.2 Syfte med finansiella riktlinjer för finansverksamheten 

De finansiella riktlinjerna syftar till att reglera hur finansverksamheten ska 

bedrivas. Syftet med riktlinjerna är att: 

 Definiera mål och beskriva finansverksamheten 

 Ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat 

 Ange riktlinjer för likviditetshantering och placering av 

överskottslikviditet samt upplåning 

 Identifiera finansiella risker och beskriva hur de ska hanteras 

 Beskriva hur rapportering och uppföljning ska utformas. 

De finansiella riktlinjerna ska hållas uppdaterade med hänsyn till 

förhållanden inom kommunkoncernen och med hänsyn taget till förändringar 

på de finansiella marknaderna.  

1.3 Mål med finansverksamheten 

Finansverksamheten ska bedrivas på ett professionellt sätt inom ramen för 

finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna. 

Målet för finansverksamheten är att: 

 Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital utifrån fastställd policy 

och riktlinjer 

 Utnyttja stordriftsfördelar genom samordning av kommunkoncernens 

betalflöden 

 Uppnå bästa möjliga finansnetto genom en effektiv skuld- och 

tillgångsförvaltning utifrån fastställd policy och riktlinjer 

Finansverksamheten ska präglas av en helhetssyn som inkluderar all den 

verksamhet som bedrivs inom kommunen och dess majoritetsägda bolag. 

Inga finansiella transaktioner får genomföras i ett rent spekulativt syfte, 

vilket innebär att alla positioner som tas ska motsvaras av ett realt behov.  

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med 

på området gällande lagstiftning samt EU-rättliga principer. Verksamheten 

ska kännetecknas av en hög kompetens, affärsmässighet och effektiva 

beslutsprocesser. 
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2 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att finanspolicyn som 

kommunfullmäktige beslutat om följs samt beslutar om riktlinjer för 

finansverksamheten. Ansvarsfördelningen för finansverksamheten styrs 

främst av delegationsordningen samt beslutade reglemente för 

kommunstyrelsen. De finansiella riktlinjerna bör läsas tillsammans med 

dessa dokument. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta 

handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. 

2.1 Kommunstyrelsen ska: 

 Minst en gång per mandatperiod lämna förslag till kommunfullmäktige 

om vilka revideringar som behöver göras av finanspolicyn 

 Fastställa riktlinjer för finansverksamheten 

 Löpande följa utvecklingen inom finansverksamheten genom en 

tertialvis finansiell rapportering 

 Besluta om tillfälliga avvikelser från finanspolicyn om särskilda skäl 

föreligger 

 Fatta beslut i finansiella ärenden som i jämförelse med den löpande 

finansverksamheten är nya, eller av ovanlig konstruktion 

 Fastställa beloppsramar för lån och kontokrediter för Mörbylånga 

kommun 

 Fastställa beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag 

inför det kommande budgetåret 

 Besluta om firmatecknare och delegationsrätt för den kommunens 

finansverksamhet. 

2.2 Förvaltningens ansvar genom finansfunktionen 

Ekonomiavdelningen hanterar kommunens finansfunktion genom 

ekonomichef och budgetansvarig. Funktionen arbetar utifrån ett 

koncernperspektiv och ska i enlighet med delegationsordningen och de av 

kommunstyrelsen fastställda beloppsramarna och begränsningarna 

genomföra de transaktioner som krävs för att intentionerna i finanspolicyn 

ska uppnås. 

Finansfunktionens ansvar består av att: 

 Löpande föra strategiska diskussioner samt följa utvecklingen inom 

finansverksamheten 

 Ta fram tertialvisa finansiella rapporter till kommunstyrelsen 

 Bedöma behovet av, och föreslå, uppdatering av finanspolicyn och de 

finansiella riktlinjerna 

 Företräda kommunen gentemot banker och andra finansieringsinstitut 

med rätt att göra avslut i upplåning, placering och förtidslösen av lån och 

lånelöften. 

 Samordna och handlägga övergripande Cash Management frågor inom 

kommunkoncernen 
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 Vid behov, tillfälligt justera bolagens limiter på koncernkontot 

 Säkerställa att avgifter för kommunens lån och borgen till kommunens 

bolag är marknadsmässiga. 

3 Likviditetshantering och placering av 
överskottslikviditet 

3.1 Allmänt 

Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt 

hantering av kortfristiga låne- och placeringsbehov. Finanspolicyn anger 

övergripande ramverk för likviditetshantering samt placering av 

överskottslikviditet. Kommunens ekonomiavdelning svarar för samordning, 

planering och förvaltning av kommunens likviditet. Likviditetshanteringen 

ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna och att sänka 

räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god 

likviditetsplanering. 

3.2 Likviditetsplanering 

Kommunens likviditetsbehov ska sammanställas av ekonomiavdelningen. 

Likviditetsplaceringen ska vara till grund för bedömning av 

betalningsberedskapen samt utgöra underlag för beslut om upplåning och 

placering av likvida medel. 

Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna 

betalningsflöden. Kommunens ekonomiavdelning är ansvarig för 

kontostrukturen och nya bank-och valutakonton ska öppnas i samråd. 

Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att upprätthålla 

likviditetsreserven och i andra hand för att reducera det externa lånebehovet 

inom kommunkoncernen. 

3.3 Riktlinjer för extern placering av överskottslikviditet 

Kommunkoncernen är nettolåntagare och bedöms inte ha någon permanent 

överskottslikviditet under överskådlig framtid. Om situationen uppstår med 

tillfällig överskottslikviditet som omedelbart inte kan utnyttjas för att 

reducera den externa skulden får den placeras enligt nedan. 

 Placeringarnas löptid och risktagande ska anpassas till vilken 

placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar 

(matchningsprincipen). Maximal löptid är tolv månader. 

 Huvudregeln är att maximalt 30 miljoner kronor får placeras hos en 

enskild motpart. Undantag medges för placering i skuldebrev utgivna av 

svenska staten (ingen beloppsbegränsning), placering i Kalmar Läns 

Pensionsförvaltning AB samt för koncernkontot där maximal inlåning får 

uppgå till 100 miljoner kronor 

 Tillåtna instrument och godkända motparter är:  

 skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och 

landsting, 

 insättning hos det av Mörbylånga kommun delägda Kalmar Läns 

Pensionsfövaltning AB, 
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 kontoinlåning/deposit i nordisk bank som innehar en rating som 

uppfyller minst ett av följande två kriterier A- (S&P) eller A3 

(Moody’s) 

 penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1-rating (S&P) 

 motparter som uppfyller finanspolicyns krav på etik. 

4. Upplåning 

All upplåning i Mörbylånga kommun ska inrymmas av kommunfullmäktige 

beslutade ramarna. Med upplåning avses alla former av finansiering och 

kreditlöften. Finansiell leasing i kommunen jämställs med upplåning och 

prövas och beslutas av ekonomiavdelningen. 

Låneportföljen ska förvaltas på ett kostnadsmässigt effektivt sätt med hänsyn 

tagen till risker och andra faktorer i dessa riktlinjer. 

Följande riktlinjer gäller : 

 upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på 

lånedokumentation och en enkel administration 

 upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster får inte 

förekomma 

 det ska vara god framförhållning vid upplåning. 

Följande upplåningsformer är tillåtna: 

 utgivande av certifikat 

 utgivande av obligationer eller annat löpande skuldebrev 

 banklån från svensk, utländsk eller multinationell bank samt 

Kommuninvest 

 tecknade av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare. 

5 Utlåning och borgen  

Finanspolicyn anger att utlåning och borgen till hel-, majoritets- och 

minoritetsägda bolag samt kommunalförbund endast får ske i enlighet med 

den av kommunfullmäktige beslutade låne-och borgensramen. Utlåning eller 

borgensteckning till kommunalförbund ska ske i enlighet med 

förbundsordningen.  

Följande riktlinjer gäller för utlåning till hel- och majoritetsägda bolag samt 

kommunalförbund: 

• all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas 

• all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad 

• all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna 

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

borgen) 
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5.1 Avgifter för utlåning och borgen till hel- och majoritetsägda 
bolag 

Kommunens prissättning 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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt efter finansfunktionens samråd med 

respektive bolag och kommunalförbund om borgensavgiften och 

marginalpåslaget i samband med respektive borgen och utlåning.  

5.2 Utlåning och borgen till externa parter 

Finanspolicyn anger att utlåning eller borgensåtagande till extern part såsom 

övriga bolag, föreningar eller organisationer inom kommunen ska hanteras 

restriktivt. Lån eller borgen från kommunen kan prövas i sådana särskilda 

fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för 

kommunen angelägna intressen. 

För beslut om utlåning och borgen till extern part ska ekonomiavdelningen 

inför kommunfullmäktiges beslut lämna ett skriftligt utlåtande innehållande 

en kreditbedömning. I bedömningen ska framgå syftet med finansieringen, 

återbetalningsförmågan samt i förekommande fall säkerheternas värde. 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuellt uttag och principer för 

marginalpåslag eller borgensavgift vid beslut om utlåning eller borgen.  

6. Finansiell riskhantering vid skuldförvaltning 

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av 

finansiella risker, dels i form av operativa risker. För varje betydande 

finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi och riktlinje enligt 

finanspolicyn. 

6.1 Finansieringsrisk 

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

eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Med 

betalningar avses samtliga betalningar så som löpande utgifter, investeringar 

och refinansieringar av krediter. Finansieringsrisk uppstår därutöver om 

kommunens upp- och utlåning samt kreditlöften inte sker med matchade 

villkor för kapitalbindning. 

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som 

betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av 

finansieringsrisk ska kreditbedömningsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) 

likviditetskriterier beaktas. Kommunen ansvarar för att säkerställa en 

likviditetsreserv även för bolagens lån som har kommunal borgen. 

6.1.1 Betalningsberedskap 

Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel för att 

sköta sina framtida betalningar. Kommunen behöver därmed ha en viss 

likviditetsreserv för att minimera risken. 
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Kommunen ska ha tillgängliga likvida medel, dvs. tillgångar i kassa och 

bank och som motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 

betalningsdagar. Kassalikviditeten ska alltid vara minst 60 procent. 

Likviditetsöverskott utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla 

ovanstående betalningsberedskap och som inte är tillfälligt, ska användas för 

att minska kommunens låneskuld. 

Tillgängliga likvida medel definieras som 

• Kassa och bank 

• Outnyttjade kreditlöften 

• Finansiella tillgångar som kan omsättas till likviditet inom tre bankdagar 

6.1.2 Riktlinjer 

Följande riktlinjer, utöver likviditetsreserven, gäller för att hantera 

finansieringsrisken: 

• En sträva efter att fördela upplåningen på flera olika upplåningsformer 

och/eller långivare. 

• Löptiderna för låne- och kreditlöftesförfall ska i möjligaste mån spridas 

mellan och inom åren. 

• Maximal andel låne- och kreditlöftesförfall bör inte överstiga 40 % av 

den externa låneskulden per 12-månadersperiod. Notera att kravet på 

likviditetsreserv är överordnad andelen för maximalt förfall inom i de 

närmaste 12 månaderna. 

• I syfte att begränsa finansieringsrisken ska upp- och utlåningens löptid i 

möjligaste mån matchas då det enskilda låneavtalet överstiger 50 

miljoner kronor. 

För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen 

spridas över tid enligt nedanstående normportfölj 

Kapitalbindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-9 år 9 år> 

Max 40 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

Min 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

6.3 Ränterisk 

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. Ränterisken i 

kommunen uppstår i kommunens nettolåneportfölj. 

Strategi för att hantera ränterisken ska utgöras av en balanserad kombination 

av rörlig och fast räntebindning. Vid val av ränteriskstrategi ska hänsyn tas 

till hur känslig kommunens kassaflöden och resultat är för utvecklingen på 

räntemarknaden över en flerårig tidshorisont. Målet med 

ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto 

i kommunen inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa 

finansiella riktlinjer. 
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För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas 

över tid enligt nedanstående normportfölj:  

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-9 år 9 år> 

Normportfölj 30 % 30 % 20 % 15 % 5 % 0 % 

Max andel förfall 50 % 50 % 30 % 30 % 20 % 10 % 

Min andel förfall 20 % 15 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

 

6.4 Valutarisk 

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader eller 

minskade intäkter till följd av valutakursförändringar. Upplåning i annan 

valuta än svenska kronor är inte tillåten enligt finanspolicyn varmed denna 

risk inte ska kunna uppstå. 

6.5 Derivatinstrument 

För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika 

derivatinstrument i marknaden. All användning av derivatinstrument 

förutsätter att kommunens ekonomiavdelning har god förståelse för 

instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa 

rutiner som kan hantera dessa affärer. 

Kommunen använder sig för närvarande inte av derivatinstrument. Om så 

blir aktuellt ska riktlinjerna uppdateras med föreskrifter om hur risker som 

beskrivs i finanspolicyn ska hanteras. 

6.6 Operativ risk 

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga 

interna processer, felaktigt agerande eller felaktiga system. Finanspolicyn 

anger att de operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, 

uppföljning och rapportering. 

Finansverksamhetens organisation ska utformas så att en god intern kontroll 

säkerställs. Den utåtriktade affärsverksamheten ska arbetsmässigt så långt 

som möjligt skiljas från redovisning och uppföljning. Varje transaktion ska 

administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras. Två 

personer i förening måste godkänna en affär.  

Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på 

grund av fel i processer, system eller bristande kontroll. Alla 

affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, 

attestordning eller andra delegeringar. 

För att säkerställa en god intern kontroll har kommunen tagit fram riktlinjer 

för intern kontroll som ska följas även gällande finansverksamheten. Dessa 

innefattar att en riskbedömning ska göras och där risken är hög ska vissa 

kontrollmoment genomföras. 

7. Rapportering 

Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och 

beslut, dels att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl 
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finansverksamheten följer finanspolicy och finansiella riktlinjer för 

finansverksamheten. 

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna 

en rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 

Rapporten skall innehålla följande uppgifter: 

• Aktuell likviditetssituation 

• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

• Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

• Skuldportföljens kapitalbindning 

• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen 

• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler. 
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