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Finanspolicy för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut § 14/15

Finanspolicyns omfattning och syfte

Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Mariestads kommun
och ska ge vägledning för den finansiella verksamheten inom kommunen.
Styrelserna i Mariehus Fastigheter AB och VänerEnergi AB förutsätts fatta beslut
om bolagens finanspolicy inom ramen för kommunens övergripande policy.
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning,
leasing, placering och borgen. Delegation från kommunfullmäktige framgår av
kommunstyrelsens reglemente. Delegation från kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens delegationsordning. Rätten att företräda kommunen och
underteckna handlingar framgår av kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning. Finanspolicyn omfattar inte de föreskrifter om
medelsförvaltning som enligt kommunallagen 8 kap § 3a avser kommunens
eventuellt avsatta medel för pensionsförpliktelser. Kommunen har antaget en
speciell placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning.
Övergripande mål för den finansiella verksamheten

De övergripande målen för den finansiella verksamheten är:
Kommunens och dess bolags finansiella verksamhet ska drivas så att den medverkar
till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.
Den finansiella verksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och med beaktande av de
riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa
möjliga finansnetto i kommunen och dess bolag.
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Finansförvaltningens organisation

Kommunfullmäktige: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom
policy och övergripande riktlinjer och reglementen för kommunen. Beslutar om
ramar för upp- och utlåning, placeringar, borgen och övriga finansiella mål.
Kommunstyrelsen: Ansvarar för medelsförvaltningen och verkställer
kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för delegation beslutar styrelsen om
upp- och utlåning, placering av kommunens medel, borgen, externa
förvaltningsuppdrag samt förvaltning av andra organisationers medel (t.ex.
stiftelser).
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Inom ramen för kommunstyrelsens
delegation beslutar arbetsutskottet om att teckna bankgiro, plusgiro och
bankärenden samt besluta om attest och utanordningsrätt (beordra utbetalning).
Ekonomichefen: Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar
ekonomichefen om omsättning och lösen av kommunens lån samt upptagande av
tillfälliga lån (upp till 3 mån). Ekonomichefen beslutar också om val av
derivatinstrument vid upplåning. Ekonomichefen beslutar om placering av likvida
medel samt de fall då leasingavtal ska tecknas. Ekonomichefen beslutar om
tillfällig utlåning på högst 1 år till kommunens helägda dotterbolag och stiftelser
upp till 10 Mkr.
Redovisningschefen: Redovisningschefen ansvarar för det operativa arbetet med
den finansiella verksamheten och att den utförs under god kontroll och med säkra
rutiner.
Likviditetsförvaltning

Med likvida medel avses kontanta medel, d.v.s. bankkonton samt bank- och
plusgiro, placerade medel som kan frigöras inom två bankdagar samt outnyttjade,
kontrakterade checkräkningskrediter och lånelöften.
Tillgängliga medel, upptagande av kortfristiga krediter (upp till 1 år) samt avtalade
kreditlöften ska hållas på en sådan nivå att tillfredsställande betalningsberedskap
upprätthålls.
För att tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering
ske. Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av
betalningsberedskapen på kort och lång sikt. Den ska också vara underlag för
beslut om upplåning eller placering av likvida medel. Ekonomichefen ansvarar för
att likviditetsplanering sker.
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Det ska finnas ett koncernkonto för kommunen och de kommunägda bolagen för
placering av likvida medel. Mellan kommunen och de bolag som finns inom
koncernkontot ska det finnas skriftliga avtal. Kommunens ekonomichef beslutar
om storlek och fördelning av internlimitar för koncernkontot mellan kommunen
och bolagen. Om ett enskilt bolag behöver överskrida koncernkontot med mer än
vad avtalet medger ska det först säkerställas med kommunens ekonomichef.
Upplåning

Upplåning får genomföras för finansiering av investeringar och för att trygga
kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Beslut om upptagande av lån fattas
inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om drift- och investeringsbudget
samt antagna finansiella mål.
Kommunens upplåning ska ske med beaktande av kommunens
likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget.
Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad, till betryggande säkerhet och utan
spekulativa inslag. Lån i utländsk valuta får vanligtvis inte tas upp. Däremot är det
tillåtet att ta upp eventuellt billigare lån i utländsk valuta som kurssäkrats med
derivat.
Upplåning får ske genom:
Kommunens hel- eller delägda bolag.
Kommuninvest i Sverige AB.
Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag.
Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk
lånedokumentation.
Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en
underliggande position som ska räntesäkras t.ex. ett underliggande lån. För att
hantera ränterisker är följande derivat tillåtna: ränteswap, ränteoption och
räntetermin. Kommunstyrelsen ska godkänna de motparter som avtal om
derivatinstrument får slutas med. Andra former av upplåning prövas av
kommunstyrelsen innan användning. Genom att sprida kreditförfallen i
låneportföljen jämnt över tiden minimeras refinansieringsrisken (risken att
upplåning inte kan ske eller endast kan ske med väsentligt ökade kostnader).
Kreditförfallen bör spridas jämnt över tid med maximalt 40 procents kreditförfall
per år. Andelen kreditförfall får variera inom nedan angivna låneintervall beroende
på ränteläget. Avvikelse från dessa ska rapporteras till kommunstyrelsen.
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Tid till förfall
Upp till 1 år
1 - 2 år
2 - 3 år
3 - 4 år
4 - 5 år
5 - 6 år
6 - 7 år
7 - 8 år
8 - 9 år
9-10 år

Kreditförfall (%)
Min
Max
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40

Räntebindningstiden för varje enskilt lån bör inte överstiga 10 år.
Leasing

Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om
upplåning som fattas av kommunfullmäktige. Ekonomichefen beslutar inom
ramen för upplåning om leasingfinansiering. Redovisningschefen ansvarar för
kontroll och godkännande av finansieringen för alla leasingavtal.
Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än
kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur t.ex. servicesynpunkt kan
anses fördelaktigt trots en högre kostnad.
Placering

Huvudregeln är att placeringsverksamhet inte ska förekomma inom
kommunkoncernen. Istället ska ett likviditetsöverskott användas för att minska
den externa upplåningen. Normala likviditetsöverskott för kommunen eller bolag
ska i första hand placeras inom koncernkontot. Större likviditetsöverskott ska i
första hand regleras mot extern upplåning och i andra hand ska placering ske
inom kommunkoncernen. Om kommunkoncernen totalt har ett tillfälligt
likviditetsöverskott ska det placeras som bankinlåning i svensk bank, räntebärande
värdepapper utställda eller garanterade av svenska staten, svensk kommun eller
landsting, svensk bank eller kreditmarknadsbolag. Placering i utländsk valuta är
inte tillåtet. Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker,
genom Kommuninvest i Sverige AB och genom fondkommissionärer som är
godkända av Finansinspektionen.
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Placering av kommunens likvida medel får ske enligt följande:
Räntebärande värdepapper utställda eller garanterade av svenska staten,
svensk kommun eller landsting. Maximal löptid 1 år. Maximal andel 100 %.
Räntebärande värdepapper utställda av svenska banker och kreditmarknadsbolag, godkända av kommunstyrelsen. Maximal löptid 10 år. Maximal andel 50 %.
På bankkonto i svensk bank, godkänd av kommunstyrelsen. Obegränsad löptid
och andel.
Utlåning till av kommunen helägda företag. Obegränsad löptid till marknadsmässiga villkor.
Utlåning från kommunen till bolag inom eller låntagare utanför
kommunkoncernen får endast ske efter särskilt beslut i kommunfullmäktige.
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Av etiska skäl ska
placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion
eller försäljning inom t.ex. krigsmateriel samt tobaks- och alkoholvaror. Vidare ska
placeringar inte göras i företag som tillåter barnarbete i arbetsstyrkan och inte
följer internationella lagar och diskriminerar individer p.g.a. kön, ras eller religion.
Kontroll av detta ska ske utifrån en rimlig arbetsinsats.
Borgen

Kommunfullmäktige har antagit regler kring borgen. Reglerna anger att det är
kommunfullmäktige som beslutar om borgen. Kommunstyrelsen har rätt att
besluta om borgen för stöd till bostadsförsörjningen samt besluta om ändrade
villkor för tecknade borgensåtaganden. Borgen kan endast lämnas för lån som
tecknas av kommunens hel- eller delägda bolag samt kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Vid borgen för delägda bolag och kommunalförbund får
kommunens borgenåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget
respektive i kommunalförbundet. Borgen kan också lämnas för lån som tecknats
av ideella föreningar och andra sammanslutningar som enligt
kommunfullmäktiges bedömning kan likställas med ideell förening.
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Intern kontroll

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll är det nämnderna som har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Ansvaret för den finansiella
verksamhetens interna kontroll har kommunstyrelsen. Det operativa arbetet med
den finansiella verksamheten ska utföras av redovisningsenheten med hjälp av god
kontroll och säkra rutiner. Om det skulle uppstå misstanke om oegentligheter i
finansverksamheten ska rapportering omedelbart ske till kommunstyrelsens
ordförande och kommunens revisorer.
Rapportering

Ekonomichefen rapporterar fattade beslut enligt denna policy till
kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut. Rapporten ska också
innehålla låne- och placeringsportföljens storlek och sammansättning samt
likviditetssituationen. Årligen, i samband med redovisning av årsbokslutet, ska en
uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till
kommunfullmäktige

