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1. Inledning 
1.1 Syfte 
Syftet med finanspolicyn är att definiera målsättning samt ange riktlinjer och risklimiter för 
finansverksamheten inom koncernen Sundbybergs stadshus AB exklusive Fastighets AB Förvaltaren. 
Med finansverksamhet avses finansiering av verksamheten, upp- och utlåning för dotterbolag, finansiell 
riskhantering, likviditetshantering och placeringar. 

 
Finanspolicyn omfattar följande: 

 
a) Ansvarsfördelning för finansverksamheten. 
b) Identifiera finansiella risker. 
c) Riktlinjer och risklimiter för hantering av finansiella risker. 
d) Riktlinjer för uppföljning och rapportering av finansverksamheten. 

 
1.2 Avgränsningar och styrning 

 
Finanspolicyn omfattar Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag exklusive Fastighets AB 
Förvaltaren och Fastighets AB Förvaltarens dotterbolag. Sundbybergs stadshus AB och de bolag som 
berörs benämns i dokumentet framöver som ”koncernen”. Fastighets AB Förvaltaren har en egen 
finanspolicy då bolaget har ett upparbetat arbetssätt till sin skuldportfölj, som finansieras genom banker, 
Kommuninvest, obligationer och företagscertifikat, med följande bakomliggande säkerheter: kommunal 
borgen, pantbrev och rating. Sundbybergs stadshus ABs skuldportfölj har endast kommunal borgen och 
pantbrev som säkerhet och kommer att finansieras främst genom Kommuninvest. 

 
Sundbybergs stadshus AB ska vara behjälplig i finansiella frågeställningar och sträva efter att den interna 
prissättningen för utlåningen och hanteringen gentemot dotterbolagen exklusive Fastighets AB 
Förvaltaren ska vara transparent och marknadsmässig. 

 
Det är endast Sundbybergs stadshus AB som godkänner denna finanspolicy. Dotterbolagen i koncernen 
kommer endast att få information om finanspolicyn. 

 
Fastighets AB Förvaltarens finansansvarige är även ansvarig för finansfunktionen i Sundbybergs stadshus 
AB och kommer att benämnas som Sundbybergs stadshus AB:s finansavarige i detta dokument. 

 
1.3 Målsättning 

 
Finansfunktionen ska inrikta arbetet på att skapa den finansiella stabilitet som bäst stödjer och 
underlättar koncernens löpande drift och långsiktiga utveckling. Finansverksamheten ska vidare bedrivas 
i enlighet med gällande lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga principer. Finansverksamheten ska 
präglas av betryggande och god riskkontroll och utan spekulativa inslag. 

 
Finansfunktionens primära arbetsuppgifter är: 

 
a) Kort- och långsiktig kapitalförsörjning för att säkerställa Sundbybergs stadshus AB:s 

betalningskapacitet. 
b) Anpassa den finansiella strategin efter koncernens verksamheter och hantera finansiella 

risker. 
c) Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för angivna risklimiter. 
d) Säkerställa en effektiv likviditetshantering. 
e) Eftersträva att Sundbybergs stadshus AB externt långsiktigt uppfattas som en attraktiv 

affärspartner. 
f) Bevaka förändringar i lag eller praxis som har eller kan få påverkan på koncernens 

finansiella verksamhet. 
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2. Ansvarsfördelning 
2.1 Sundbybergs stadshus AB:s styrelse ansvarar för att: 

 
a) Minst årligen besluta om finanspolicyn. 
b) Besluta om tillämpning av nya upplåningsformer. 
c) Besluta om tillämpning av nya typer av finansiella instrument (utöver godkända enligt bi- 

laga 1). 
d) Besluta om strategival och mandat för ränteriskhantering. 
e) Genom finansiell rapportering och annat material från finansfunktionen fortlöpande följa 

finansverksamheten. 
f) Årligen fastställa en ram för extern upplåning i Sundbybergs stadshus AB. 
g) Årligen fastställa en ram per bolag för koncerninterna lån. 

 
2.2 Styrelseansvar i dotterbolag med egen finanspolicy 

 
Fastighets AB Förvaltaren ska vid förändring i finanspolicy informera Sundbybergs stadshus AB:s 
styrelse. 

 
2.3 Sundbybergs stadshus AB:s VD ansvarar för att: 

 
a) Säkerställa att finansverksamheten bedrivs i enlighet med finanspolicyn. 
b) Årligen och vid behov föreslå förändring av finanspolicyn. 

 
2.4 Sundbybergs stadshus AB-koncernens finansansvarige ansvarar för att: 

 
a) Sköta den löpande finansiella verksamheten inom ramen för finanspolicyn: 

1. Refinansiera och avveckla krediter samt låna upp nytt kapital inom av styrelsen 
fastställda ramar. 

2. Ingå nya, förlänga befintliga och avveckla godkända derivatinstrument. 
3. Fördela den interna limitfördelningen av checkkreditsramen som koncernen inklusive 

Fastighets AB Förvaltaren har tilldelats av staden enligt Sundbybergs stads policy för 
medelsförvaltning. 

b) Effektivisera den finansiella verksamheten och tillse att Sundbybergs stadshus AB har 
tillgång till tillräcklig finansiell kompetens och erforderligt systemstöd för att operativt 
kunna tillämpa finanspolicyn. 

c) Företräda Sundbybergs stadshus AB i alla finansiella affärsrelationer. 
d) Sträva efter en hög grad av tillgänglighet och informationsutbyte till för Sundbybergs 

stadshus AB relevanta marknadsaktörer. 
e) Vid upplevt behov föreslå tillämpning av nya upplåningsformer. 
f) Vid behov föreslå förändrat strategival för ränteriskhanteringen. 
g) Föreslå förändringar i finanspolicy till VD. 
h) Kontrollera och följa upp utfall från finansverksamheten med interna rutiner. 
i) Rapportera utfallet av finansverksamheten enligt bilaga 4. 

 

2.5 Bolagen ansvarar för att: 
 

a) Årligen lämna in likviditetsprognoser och kommande lånebehov inför beslut om bolagets 
låneram. 

b) Bedöma lånebehov på kort och lång sikt. 
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3. Upp- och utlåning 
 
3.1 Allmänt 

 

För att effektivisera koncernens externa upplåning och minimera kostnader agerar Sundbybergs stadshus 
AB internbank åt koncernen. All extern upplåning ska ske i Sundbybergs stadshus AB:s namn för att sedan 
lånas ut till dotterbolagen. 

 
Finansfunktionen ska förvalta koncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med 
hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Upplåning och/eller utlåning vars enda syfte är att skapa 
räntevinster för koncernen ska inte förekomma. 

 
I syfte att undvika finansiella risker kopplade till Sundbybergs stadshus AB:s upplåning för vidareutlåning 
till dotterbolag ska finansiella risker matchas i denna upp -och utlåning. 

 
3.2 Administration av utlåning 

 
Bolagen rapporterar regelbundet sina lånebehov till Sundbybergs stadshus AB. Utlåning till dotterbolagen 
sker sedan genom koncerninterna reverser som tas fram från Sundbybergs stadshus AB och sedan 
firmatecknas av respektive bolag. 

 
Beräkning av aktuell räntesats sker av finansfunktionen enligt 3.3. Underlag för ränteberäkning skickas 
till respektive dotterbolag. 

 
3.3 Prissättning och internbanksavgift 

 
Sundbybergs stadshus AB:s prissättning gentemot dotterbolagen ska vara transparent och motsvara den 
totala snitträntan i Sundbybergs stadshus AB:s externa upplåningsportfölj plus den borgensavgift 
Sundbybergs stadshus AB erlägger till staden då stadens borgensåtagande utnyttjas. Beräkningen ska 
finnas tillgänglig för dotterbolagen. 

 
3.4 Extern upplåning 

 
En fungerande kapitalförsörjning kräver en välstrukturerad låneportfölj. Faktorer som till exempel lånens 
storlek, antal lån, löptider, antal kreditgivare, avtalsvillkor och underliggande säkerheter måste beaktas 
och ständigt prövas för att uppnå en aktiv och rationell skuldförvaltning. 

 
Övergripande principer för låneportföljen: 

 
a) Krediternas förfallostruktur ska vara väl avvägd och Sundbybergs stadshus AB strävar efter att 

nyttja flera kreditgivare. Checkkrediter och kreditlöften kan användas för att ytterligare 
begränsa refinansieringsrisken. 

b) Antalet lån begränsas till en rationell skuldvolym per lån i förhållande till den totala 
skuldvolymen i syfte att upprätthålla en väl avvägd förfallostruktur. 

c) God flexibilitet genom att hanteringsmässigt skilja på ränteriskhantering och 
kapitalanskaffning. 
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3.5 Godkända upplåningsformer 
 

Följande alternativ är godkända: 
 

a) Bankupplåning och lån från Kommuninvest mot kommunal borgen och/eller pantbrev. 
b) Direktlån, obligation genom private placement, eller andra löpande skuldebrev mot 

kommunal borgen och/eller pantbrev. 
c) Leasingfinansiering, i samband med vissa typer av investeringsobjekt och i kombination 

med andra nyttoeffekter. 
d) Intern upplåning direkt från Sundbybergs stad eller Fastighets AB Förvaltaren. 
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4. Finansiell riskhantering 
4.1 Finansieringsrisk 

 
Finansieringsrisk åsyftar risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till finansiering av verksamheten. Genom en god diversifiering avseende lånens 
förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda likviditetsreserver kan risken reduceras. 

 
Finansfunktionen hanterar finansieringsrisk genom: 

 
a) Övergripande målsättning att låneavtalens förfallostruktur ska förfalla enligt riktlinjer som 

presenteras i bilaga 1. 
b) Hålla en likviditetsreserv enligt bilaga 1. 
c) Långsiktigt bör finansfunktionen eftersträva att inte placera mer än 80 % av upplåningen 

hos enskild motpart förutsatt att alternativet bedöms motiverat avseende pris och 
avtalsförhållanden. 

d) Starta refinansiering av befintlig skuld i god tid innan förfall. 
e) Ha möjlighet att använda checkkredit och/eller lånelöfte som kortfristig 

finansieringskälla. 
f) Goda och upparbetade relationer med relevanta aktörer för finansiering. 
g) Möjlighet att nyttja både pantbrev och kommunal borgen i samband med upplåning. 

 
4.2 Ränterisk 

 
Ränterisk åsyftar risken för att en förändring av marknadsräntorna påverkar bolagets finansnetto 
negativt. Omvänt gäller även att koncernen p.g.a. för mycket fast räntebindning inte kan tillgodogöra sig 
lägre räntekostnader vid sjunkande marknadsräntor. Att hantera och begränsa ränterisken är därför av 
största vikt för finansfunktionens arbete. 

 
Ränterisken begränsas dels genom tydliga riktlinjer för räntebindningstider och dels genom 
begränsningar av vilka instrument som är tillåtna. 

 
Låneportföljens förfallostruktur ska vara en avvägning av kort och lång räntebindning. Generellt sett ger 
en längre räntebindningstid och liten andel rörlig ränta en lägre risk genom en ökad stabilitet i framtida 
räntekostnader. Samtidigt kommer en skuldportfölj med lite rörlig ränta inte kunna dra fördel av 
sjunkande eller uthålligt låga räntor. Därmed måste både kostnads- och risksynpunkt bedömas i samband 
med val av räntebindningstid/förfallostruktur. 

 
Finansfunktionen arbetar efter en tänkt förfallostruktur för räntebindningen. Förfalloprofilen utgörs av 
ett intervall för andel rörlig ränta och ett tak för andel bunden ränta enligt bilaga 1. 

 
Grunden till koncernens räntebindningsprofil är en analys av koncernens verksamhet i form av 
framtidsprognoser och förväntade ekonomiska utveckling. 

 
4.3 Valutarisk 

 
Valutarisk åsyftar risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 

 
Koncernen får i den finansiella verksamheten inte exponeras för någon valutarisk genom upplåning, 
placeringar eller flöden i utländsk valuta. Lån eller placeringar i utländsk valuta ska i möjligaste mån 
undvikas. Upptas lån i utländsk valuta ska valutarisken elimineras momentant med en valutaswap. Den 
sammantagna finansiella kostnaden för detta ska sedan jämföras med motsvarande kostnad/intäkt för 
ett lån eller placering i svenska kronor. 

 
4.4 Motpartsrisk 

 
Motpartsrisk åsyftar risken att en motpart, med vilken Sundbybergs stadshus AB genomfört avtal om 
kreditlöfte och/eller derivattransaktioner eller likviditetsplaceringar, inte kan fullfölja sina åtaganden 
enligt träffat avtal. 



Sida 8  

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs samt genom att riskerna 
vid behov sprids på flera motparter. Derivataffärer och placeringar måste därför begränsas i enlighet med 
nedan: 

 
a) Finansiella kontrakt avseende derivataffärer får endast ingås med motparter där ramavtal 

tecknats. 
b) Derivatinstrument och likviditetsplaceringar får endast ske enligt bilaga 2 och 3. 
c) Kreditlöften och/eller checkkrediter ska vara förlängda eller upphandlade senast tre 

månader innan kreditlöftesavtalets utgång. 
d) Godkänd rating på motpart vid tecknandet av kreditlöfte framgår av bilaga 3. 
e) Endast sådana derivatinstrument som ingår i bilaga 2 får användas. 
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5. Likviditetshantering 
5.1 Allmänt 

 
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga låne- 
och placeringsbehov. 

 
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i koncernen och att 
sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Koncernen ska 
vara kopplad till Sundbybergs stads koncernkontosystem. 

 
5.2 Likviditetsreserv 

 
Sundbybergs stadshus AB ska hålla en likviditetsreserv tillgänglig enligt bilaga 1. Med likviditetsreserv 
avses medel som kan användas för att säkra den kortsiktiga betalningsförmågan. I likviditetsreserven 
räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, 
outnyttjade kreditlöften och framtida positiva netto av kassaflöden. 

 
5.3 Likviditetsplanering 

 
Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av Sundbybergs stadshus AB. Dotterbolagen ska 
rapportera likviditetsprognoser enligt separata anvisningar. Likviditetsplaneringen ska vara till grund för 
bedömning av betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra 
underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel. 

 
Likviditet som inte behövs för att upprätthålla likviditetsreserven eller kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehovet inom 3 månader definieras som överskottslikviditet. Överskottslikviditet ska om det 
är möjligt antingen användas för att lösa räntebärande skuld, annars placeras enligt bilaga 3. 

 
Eventuella framtida händelser som får till följd att Sundbybergs stadshus AB får ett långsiktigt 
placeringsbehov som ska ligga utanför koncernkontostrukturen föranleder att placeringsriktlinjer ska 
upprättas och godkännas av staden. 

 
 
5.4 Ansvarsfulla placeringar 

 
Förvaltning av Sundbybergs stadshus AB:s tillgångar ska präglas och genomsyras av trygghet, god etik 
och miljöhänsyn. 

 
Sundbybergs stadshus AB placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot etablerade 
internationella normer, framförallt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention, 
ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Internationella 
miljökonventioner. 

 
Sundbybergs stadshus AB placerar inte i företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar kring fossil 
energi. Med huvudsakligen avses att högst fem procent av omsättningen får komma från verksamhet som 
kretsar kring fossil energi i enlighet med Etiska nämnden för fondmarknadsförings (ENFs) vägledande 
uttalande om marknadsföring av fonder som hållbara. 
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6. Administration 
6.1 Regler och rutiner 

 
För att minska den administrativa risken inom finansfunktionen ska det finnas god intern kontroll, 
tillgång till bra informationssystem samt genomarbetade interna administrativa rutiner. 

 
För att minska administrativa risker vid transaktioner gällande upplåning, räntebindning, placering eller 
derivataffär ska ett beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna villkor upprättas. I 
beslutsunderlaget ska motivet till transaktionen framgå för att sedan arkiveras tillsammans med 
skuldebrev, affärsnota eller liknande. Beslutsunderlaget kontrolleras/verifieras mot erhållna handlingar 
och bekräftelser från motparten. 

 
 
6.2 Rapportering 

 
Finansrapporter ska produceras med syfte att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl 
finansfunktionen följer finanspolicyn. Finansrapporternas innehåll, mottagare och frekvens beskrivs i 
bilaga 4. 
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Bilaga 1 – Finansierings- och ränterisk 
Finansieringsrisk och likviditetsreserv 

 
Finansfunktionen ska eftersträva att befintliga och nya låneavtal fördelas jämt så att ingen enskild 12- 
månadersperiod drabbas särskilt av ökad finansieringsrisk. Med anledning av det skall aldrig mer än 30 
% av bolagets låneavtal tillåtas förfalla inom 12 månader, då lånevolymen överstiger 200 mkr. Bekräftade 
kreditlöften, checkkrediter och/eller överskottslikviditet får räknas av mot förfallande lån. Kortsiktigt 
tillgänglig likviditetsreserv ska motsvara minst 6 månaders löpande likviditetsbehov för koncernen. 

 
Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid bör, men hänsyn till ovan, inte understiga 2,0 år. 

 
Ränterisk 

 
Sundbybergs stadshus AB:s ränterisk styrs genom att sträva efter en jämn förfalloprofil för 
räntebindningen uttryckt som en normportfölj. Normportföljen och maximalt tillåtna nivå för varje 
förfallointervall uttryckt i procentenheter följer i tabellen nedan. Normportföljen är den förfallostruktur 
avseende räntebindningstiden som valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och 
finansiella ställning samt riskbenägenhet. 

 
Andel (%) av låneportföljens volym med förfall inom respektive tidsintervall samt maximala avvikelser, 
då lånevolymen överstiger 200 mkr: 

 
 

År/löptid <1 ≥1<2 ≥2<3 ≥3<4 ≥4<6 ≥6<8 >8-10 

Normportfölj 30 % 30 % 30 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

Max tillåtet mandat 40% 40% 40% 20% 15% 10% 5% 
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Bilaga 2 – Derivatinstrument 
Motparter derivat 

 
Antalet tillgängliga derivatmotparter ska inte understiga två stycken. Detta för att kunna 
konkurrensutsätta alla derivatupphandlingar. 

 
 

Tillåtna derivatinstrument 
 

• Ränteswap (förlängande och förkortande, spot start och framtida start om max 5 år) 
• Valutaswap 
• Räntetak (cap) 
• FRA-avtal (framtida ränteavtal) 
• Köpta optioner om att ingå ovanstående instrument 

Regler för och utvärdering av derivatinstrument 
 

Löptid på derivat får inte överstiga 10 år, mätt från avslutstidpunkten. Bolaget får inte ställa ut optioner 
(vare sig direkt eller inbäddat i andra derivatavtal), däremot köpa optioner att ingå ovanstående 
instrument. Köpta instrument ska kunna säkringsredovisas enligt K3 kapitel 11. 

 
Ackumulerad nettoswapvolym (nettot av förlängande och förkortande swappar) får inte överstiga total 
lånevolym. Instrument med framtida start får tas upp även om den totala nettoswapvolymen då 
överskrider aktuell lånevolym om det kan påvisas att dessa tidsmässigt matchar en framtida nyupplåning, 
förfall av motsvarande volym derivatinstrument eller liknande situation. Swappar med framtida start kan 
inkluderas direkt i utvärdering av räntebindningen om det framgår av beslutsunderlaget att det är 
anledningen till affären. 
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Bilaga 3 – Motparter och riskbelopp 
Motparter 

 
Godkänd rating på motpart vid ingång av ny checkkredit, lånelöfte, derivattransaktion eller extern 
placering ska vara minst A- (S&P) eller A3 (Moodys). 

 
Om en motpart, mot vilken Sundbybergs stadshus AB har en fordran, får en nedgradering i sin långfristiga 
rating med ett steg under ovanstående ratingkrav ska styrelseordförande och VD informeras. Om 
motpartens rating sänks med mer än ett steg under kravet ska beslutsunderlag upprättas och föredras 
styrelsen, med svar på exempelvis nedanstående punkter: 

 
a) Eventuell avyttring av den del av engagemanget hos denna motpart där fordran uppstått? 
b) Eventuellt behov av icke utnyttjad del av kreditlöften hos denna motpart samt 

upphandling av nya kreditlöften hos annan motpart? 
c) Eventuell överföring av derivat med positiva marknadsvärden hos denna motpart till 

annan motpart (eller förtidslösen)? 
 

Beslutsunderlaget ska söka rimliga åtgärder baserat på vad som är möjligt och rimligt att genomföra. 
 
Placering av överskottslikviditet 

 
Godkända motparter vid placeringar av överskottslikviditet enligt tabell nedan. 

 

Motpart Min rating Max löptid Instrument 

Egen koncern Inga krav Inga krav Inga krav 

Svenska staten Inga krav 24 månader Inga krav 

Kommuner/landsting A- (S&P) 
A3 (Moodys) 12 mån Certifikat 

Andra motparter A- (S&P) 
A3 (Moodys) 12 mån Kontoinlåning 

Certifikat 
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Bilaga 4 – Finansiell rapportering 
I syfte att följa upp finansverksamheten ska en rapport upprättas kvartalsvis över skuldförvaltningen, vid 
de tillfällen en extern skuld finns. Senast upprättad kvartalsrapportering ska omgående distribueras till 
VD och styrelse. 

 
Månadsrapporten ska innehålla uppgifter om: 

 
a) Skuldvolym. 

a. Total extern skuld. 
b. Skuld per dotterbolag. 

b) Derivatvolym. 
a. Nominell volym swappar (brutto och netto). 
b. Nominell volym räntetak. 
c. Nominell övrig derivatvolym (inkl. typ av instrument). 

c) Snittränta inklusive och exklusive kommunal borgensavgift. 
d) Genomsnittlig lånemarginal. 
e) Återstående kapitalbindningstid. 
f) Andel kapitalförfall inom 12 månader. 
g) Återstående räntebindningstid. 
h) Andel räntejustering (dvs rörlig ränta) inom 12 månader. 
i) Grafisk förfalloprofil för räntebindningen i förhållande normportfölj. 
j) Fördelning av säkerheter. 
k) Långivarfördelning. 
l) Derivatvolym per motpart. 
m) Likviditetsreserv. 
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