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FINANSPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD 
 

1. INLEDNING 
 
Syftet med finanspolicyn är att definiera och fastlägga gemensamma ramar och 
förutsättningar inom det finansiella området för staden och dess helägda bolag, nedan kallad 
kommunkoncernen.  
  
De helägda bolagen ansvarar för sina ekonomiska resultat, inklusive finansnetto, fullt ut och 
har därför handlingsfrihet att fatta beslut i förekommande finansiella frågor såsom exempelvis 
räntebindning, kapitalbindning, val av låneinstrument och tidpunkt för upptagande av lån, 
liksom övriga frågor som rör den egna verksamheten men inom fastställda ramar utifrån 
denna policy.   
 
Kommunallagen kapitel 11 innehåller bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i 
kommuner. Enligt §2 skall kommunen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare enligt §4 anges att 
kommunfullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta 
för pensionsförpliktelser. Hitintills har pensionsmedlen återlånats till stadens investeringar 
och inte placerats externt. Se vidare avsnitt 3.3 Pensionsförpliktelse.  
 
Utöver denna finanspolicy, som reglerar övergripande mål och riktlinjer för finansområdet i 
kommunkoncernen, beslutar kommunstyrelsen om mer specifika riktlinjer och anvisningar för 
hur finansfrågorna skall hanteras för kommunkoncernen. I dessa riktlinjer regleras också mer i 
detalj organisationen och ansvarsfördelningen inom finansverksamheten, se bilaga Riktlinjer 
finanspolicy Mölndals stad. 
 
I samband med kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastställs inom vilken låneram som 
upplåning får ske under det närmaste året. I budgeten framgår också en bedömning av 
likviditetsutvecklingen med ledning av stadens planerade drift och investeringar.  Härigenom 
erhålls de förutsättningar som gäller för den kortfristiga likviditetsanskaffningen samt 
möjligheterna till placeringar.  

1.1 Omfattning  
 
Den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicy utgör den yttre ramen för staden och de 
kommunala bolagens finansiella verksamhet. Eventuella avsteg från den gemensamma 
finanspolicyn får enbart ske för att ytterligare begränsa riskerna.  
 
Finanspolicyns direktiv är övergripande och reglerar den normala finansverksamheten inom 
kommunkoncernen.  
 

 Kontohantering 
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 Upplåning 
 Placeringar 
 Valutahantering 
 Ränterisker 
 Operativa risker 
 Uppföljning och återrapportering till staden 

 
Varje helägt bolag ska utifrån stadens finanspolicy formulera sin egen. Styrelsen i bolaget 
ansvarar för att en finanspolicy vid behov tas fram och hålls uppdaterad.  
 
Kommunkoncernens finanspolicy ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. Det 
åligger stadsledningsförvaltningen att ta initiativ till en uppdatering av denna policy vid 
väsentliga ändringar i förutsättningarna antingen i omvärden eller internt.  

1.2 Målsättning 
 
I det långsiktiga perspektivet ska kommunkoncernens upplåning ske till så låg kostnad som 
möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls.  
 
Kommunkoncernen ska eftersträva bästa möjliga räntenetto med hänsyn tagen till de 
restriktioner som anges i denna policy. 
 
Finansverksamheten ska bedrivas så att den medverkar till att säkerställa kommunkoncernens 
betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
 
Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och ändamålsenligt sätt samt präglas av en 
låg riskprofil. 

1.3 Organisation av finansverksamheten 
 
De finansiella frågorna för såväl Mölndals stad som de helägda bolagen ska samordnas hos 
staden. Skälet för samordning är att med den samlade volymen och stadens goda kredit-
värdighet samverkar detta för att nå bästa totalekonomi för koncernen. 
 
Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

 Förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 11 kap 1-4§ 
 Fastställa finanspolicy 
 Besluta om ramar för nyupplåning 
 Beslut om borgensram för bolagen 
 Besluta om extern pensionsmedelsförvaltning om detta skulle bli aktuell 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Tillgångar och skulder förvaltas i enighet med denna policy 
 Besluta om riktlinjer och anvisningar till finanspolicyn 
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 Delegera kommunfullmäktiges uppdrag till stadsledningsförvaltningen 
 Besluta om bolagens checkräkningslimiter 
 Vid behov besluta om komplement eller undantag till finanspolicyn 
 Utvärdera den finansiella verksamheten 
 Vid förekomst av extern pensionsförvaltning fastställa särskilda riktlinjer. 

  
Stadsledningsförvaltningen ansvarar för att: 

 Operativt hantera finansverksamheten enligt finanspolicyn med tillhörande riktlinjer 
 Likviditetsplanering 
 Genomföra upplåning inom beslutade ramar 
 Placera och förvalta överlikviditet enligt beslutade riktlinjer 
 Beredning av utlåning och ansökan om borgen 
 Rapportera till kommunstyrelsen  
 Vid behov initiera och utarbeta förslag till uppdatering av finanspolicy 
 Utarbeta rutiner för att hantera operativa risker 
 Vid extern pensionsförvaltning bevaka förvaltningen samt föreslå förändringar av 

aktuell placeringsinriktning för att nå uttalad målsättning och risknivå inom ramen för 
finanspolicyn. (Ej aktuellt i dagsläget) 

1.4 Risker 
 
All form av ekonomisk verksamhet innebär ett visst mått av risktagande. Några risker som 
kan identifieras vid finanshanteringen är: 
 

 Valutarisk, värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. 
Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker. Placeringar ska ske i svensk valuta. 
Inte heller vid upplåning ska koncernen ta någon valutarisk*. 
 
*Undantag för Mölndal Energi AB som har valutakonton i EUR. Bolaget hanterar valutarisken genom 
en av bolagets styrelse fastställd policy. 

 
 Ränterisk, hänför sig till risken att koncernens exponering för förändringar i 

marknadsräntan kan påverka nettoresultatet negativt. Räntebindningstiden är en av de 
mer betydande faktorerna som inverkar på ränterisken. En del av dessa risker kan 
begränsas genom användande av derivatinstrument. Ränterisken begränsas också 
genom reglering av vilka derivat som får användas samt genom begränsning av 
bindningstider. Kommunstyrelsen ska i riktlinjer för finansverksamheten besluta om 
sådana begränsningar. 

 
 Kreditrisk – motpartsrisk, risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 

Motpartsrisk begränsas genom att affärer endast görs med godkända motparter. 
Kommunstyrelsen ska i riktlinjerna besluta om godkända motparter. 
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 Likviditetsrisk, risken att åsamkas kostnader genom att en placering inte kan omsättas 
i likvida medel eller kunna låna upp likvida medel vid oförutsedda tillfällen. Risken 
begränsas genom likviditetsplanering och val av placeringsformer. Löptider ska 
anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång sikt. 
Kommunstyrelsen ska beakta dessa aspekter i sina riktlinjer. 
 

 Finansieringsrisk, risken att finansieringen av koncernens kapitalbehov samt 
refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. Genom att hålla en jämn 
förfalloprofil för upplåningen samt genom att undvika att den kortfristiga upplåningen 
överstiger satta riktlinjer kan finansieringsrisken minskas. Kommunstyrelsen ska 
beakta dessa aspekter i sina riktlinjer. 
 

 Operativ risk, risken för icke ändamålsenlig eller misslyckade processer, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser. Riskerna minimeras genom god intern 
kontroll vilket förutsätter erforderliga system och rutiner för instruktioner, 
ansvarsfördelning i organisationen, inventering av tillgångar, rapportering och 
uppföljning samt redovisning.  

1.5 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 
 
Vid förekomst av placering ska dessa ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. 
Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska därför hållbarhetsaspekter beaktas i 
placeringsverksamheten. Grundregeln är att placeringar ej ska ske i stater, företag eller 
organisationer som kan förknippas med oacceptabla arbetsförhållanden, våld, tillverkning av 
vapen, narkotika, prostitution, kriminell verksamhet, miljöförstöring, oetiskt marknadsföring, 
bristande produktsäkerhet eller som utvinner fossila bränslen.  
 
Kommunkoncernen ska istället sträva efter att placera i företag som aktivt bidrar till en 
hållbar utveckling genom att följa FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. I 
dessa mål ingår exempelvis klimatfrågan, rent vatten, djurlivet i hav och på land samt skydd 
av naturresurser. Vägledande för vad som kan betraktas som etiskt acceptabla placeringar ska  
också vara att företagen följer de internationella konventioner som Sverige undertecknat som 
exempelvis FNs barnkonvention, ILOs konventionerna om arbetsrätt, internationella miljö 
konventioner och  konventioner om korruption.  
 
Kriterierna för ansvarsfulla placeringar ska tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i 
egen regi eller via externa förvaltare. Eventuella externa förvaltare som staden anlitar ska ha 
förbundit sig att följa FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). 
 
Vid indirekta investeringar såsom innehav i fonder, strukturerade produkter och derivat gäller 
att ovanstående instruktion så långt det är möjligt tillämpas i så stor del av de underliggande 
placeringarna som möjligt. Vissa placeringsformer kan av andra skäl uppfattas som oetiska. 
Kommunstyrelsen ska i sådant fall bedöma huruvida dessa placeringar bör ingår i stadens 
portfölj.  
 



 

 

 FINANSPOLICY 
Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

Antagen 2020-xx-xx 
 

 

 

6 
 

Staden kan använda sig av externa företag som utför etiskt screening för att underlätta 
bedömningen av om det etiska regelverket efterlevs.  

2. LIKVIDITETSFÖRVALTNING 
 
För att nå en så effektiv penninghantering som möjligt ska kommunkoncernens alla likvida 
tillgångar samordnas i en samlad koncernkassa hos staden.  I konsekvens härmed ska en 
samordnad likviditetsplanering ordnas för hela kommunkoncernen. 
 
För att trygga likviditetsförsörjningen i kommunkoncernen har staden avtal med bank om en 
checkräkningskredit som för närvarande medger en maximal kredit på 300 mnkr för hela 
kommunkoncernen. Genom regelbunden upphandling förnyas avtalet om checkräkningskredit 
med jämna mellanrum.  
 
Kommunkoncernens kontanta medel i form av medel på bankkonto samt placerade medel ska 
vara så låg som möjligt. Överskottslikviditet ska primärt användas för att minska 
kommunkoncernens lån. 
 
Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut, i form av kassaflöde- och balansbudget, anger 
riktmärke för betalningsberedskapen och utgör anvisning för kommunstyrelsens agerande vid 
anskaffandet av likvida medel. 
 
Likviditetsplaneringen ska dels ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på 
kort och lång sikt dels utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida 
medel. 

3. TILLGÅNGAR 
 
Kommunkoncernens kassaflöden samlas i ett koncernkonto så att koncernens ut- och 
ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. Kravet på god säkerhet i 
medelsplaceringen medför att kredit-, ränte- och likviditetsrisker ska undvikas eller 
minimeras. Kravet om god säkerhet ska samtidigt kombineras med kravet om bästa möjliga 
förräntning. 
 
Vid placering ska minst två banker/finansinstitut kontaktas utöver att upphandlad bank 
tillfrågas om placeringsvillkor innan placering verkställs. 
 
Utlåning/placering får ske till företag där staden är ensam ägare inom limiter som fastställts 
av kommunstyrelsen. 

3.1 Medelsplacering 
Placering av överskottslikviditet ska ske med beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk. 
Vid externa placeringar skall högsta möjliga avkastning eftersträvas inom ramen för 
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finanspolicyns riskbegränsningar. Kommunstyrelsen anger i de närmare riktlinjerna vilka 
instrument, motparter och limiter som ska gälla.   

3.2 Långfristig utlåning 
Långfristig utlåning får ske till stadens helägda bolag inom av kommunfullmäktige beslutade 
ramar och på sätt som kommunstyrelsen beslutat i varje ärende. 

3.3 Pensionsförpliktelse 
Pensionsmedlen återlånas till stadens investeringar. Återlån är endast tillåtet i offentlig sektor, 
privata bolag måste köpa pensionsförsäkringar. Fördelen med återlån är att pensionsmedel 
kan användas för att finansiera stadens investeringar. Därmed hålls stadens låneskuld nere. 
Nackdelen med återlån är att pensionsskulden indexeras upp, vilket innebär en årlig finansiell 
kostnad för staden.  Fördelen att istället placera pensionsmedlen är att avkastningen på 
placerat kapital kan finansiera indexeringarna och därmed minska pensionskostnaden. 
Placering innebär dock en risk då varken värde eller avkastning på placeringar kan garanteras. 
 
Om staden skulle ändra strategi och placera pensionsmedlen kan detta göras först efter beslut 
av kommunfullmäktige. Sådana placeringar ska då kunna verkställas enligt andra regler än 
vad som gäller för vanliga likvida medel. I det fallet bestäms reglerna i särskilda riktlinjer och 
anvisningar som tas fram av kommunstyrelsen.  

3.4 Extern förvaltning 
Om stadens medel ska förvaltas av extern förvaltare ska särskilda avtal upprättas med 
förvaltaren. Av avtalet ska det framgå, dels att förvaltningen ska ske enligt denna finanspolicy 
som kommunfullmäktige antagit samt de riktlinjer och anvisningar som kommunstyrelsen 
antagit, dels att de förvaltade medlen ska betraktas som klientmedel för att minimera stadens 
kreditrisk. 

4. SKULDER 
 
Upplåning får genomföras för långfristig finansiering 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. För att 
uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. Vid 
upphandling av lån ska därför intentionerna i lagen om offentlig upphandling följas. Vid 
eventuellt nya former av upplåning ska detta prövas av kommunstyrelsen före användandet. 
 
Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst är inte 
tillåtet.  

4.1 Kortfristig upplåning 
Kommunkoncernens kortfristiga upplåning med en löptid inte överstigande ett år handläggs 
av stadsledningsförvaltningen. Upplåningen får ske genom: 

 Internlån från stadens helägda bolag 
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 Nyttjande av checkräkning hos upphandlad bank 
 Lån från nordisk bank eller enligt kommunstyrelsens beslut 

 

4.2 Långfristig upplåning 
Långfristig upplåning för stadens eget behov samt för bolagen, varmed menas en upplåning 
med en löptid längre än ett år, ska ske enligt denna policy. Kommunstyrelsen fastställer i 
riktlinjer och anvisningar närmare regler för upplåningen. 
 
I samband med beslutet om årsbudgeten fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av 
koncernens planerade långfristiga nyupplåning både för staden och genom beviljande av 
borgensram för bolagen. Om bolagen önskar finansiera sig genom annan säkerhet än mot 
borgen ska det stämmas av med kommunstyrelsen. 
 
För speciella projekt av större omfattning kan bolagen efter samråd med staden göra separat 
upphandling av långsiktig finansiering. 

4.3 Leasing 
Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy. 

5. DERIVATINSTRUMENT- FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT 
 
Kommunkoncernen får ingå sedvanliga, förekommande avtal i syfte att minska och/eller 
sprida de med en placering/upplåning eventuellt förekommande risker. Instrumenten får 
enbart användas för att skydda en reell underliggande placering/upplåning. 
 
Derivathanteringen ska ske utifrån klart fastställda risklimiter. Kommunstyrelsen har att 
bestämma om dessa limiter. 
 
Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker för kommunkoncernen skall upprättas 
av stadsledningsförvaltningen. Med derivatkontrakt avses alla typer av swappar, terminer och 
optioner. Som en del i ränteriskhanteringen ingår att säkringsinstrument kan ersättas eller 
överflyttas till andra instrument med syfte att uppnå en över tid jämn och stabil räntekostnad. 
 
Undantag: se avsnitt 9 

6. BORGEN 
 
Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation av kommunstyrelsen. 
Borgen kan bara lämnas för lån till investeringar.  
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag som helt eller delvis ägs av staden. En 
avgift på 0,5% uttages för borgensåtagande för de helägda bolagen. 
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Vid beslut om borgen ska låntagaren hålla investeringsobjektet försäkrat under hela 
borgenstiden. 
 

7. STYRNING OCH KONTROLL 
 
Staden ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. 
 
Kommunfullmäktige ska i samband med årsredovisning och delårsrapport informeras om 
finansförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om riktlinjer och anvisningar som innefattar regler om styrning 
och kontroll. 
 

8. RAPPORTERING 
 
I samband med årsredovisning och delårsrapport per 31 augusti skall rapport lämnas för 
koncernens totala finansiella verksamhet. Rapporten skall innehålla de uppgifter som framgår 
av kommunstyrelsens riktlinjer. 
 

9. UNDANTAG 
 
Mölndals Energi AB medges hantera derivatinstrument för elhandel enligt bolagets egen 
policy. De helägda bolagen som beviljats borgen får refinansiera befintlig lånevolym enligt 
fastställd borgensram samt vidta räntesäkring enligt egen finanspolicy.  
 
 


