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1. FINANSIERINGSSTRATEGINS SYFTE OCH OMFATTNING 

Finansieringsstrategin styr finansförvaltningen i Kårkulla samkommun genom att definiera 
mål, ansvar och befogenheter, genom riktlinjer och ramar för finansieringen och genom att 
reglera risktagandet och förtydliga riskmandatet i finansieringen.  

Kårkulla samkommun har som målsättning att långsiktigt optimera samkom-
munskoncernens finansiella resultat med beaktande av risk. 

Finansieringsstrategin kan vid behov omprövas av samkommunens fullmäktige och bör re-
videras i samband med en ny mandatperiod. Om förutsättningarna i Kårkulla samkommun 
eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändringar i finansieringsstrategins rikt-
linjer skall styrelsen föreslå en uppdatering av finansieringsstrategin. 

 

2. ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN 

Enligt kommunallagen § 13 besluter fullmäktige om grunderna för ekonomin, finansiering-
en och placeringsverksamheten och om upplåning och utlåning i samband med godkän-
nandet av budgeten och ekonomiplanen.  I praktiken innebär detta att fullmäktige årligen 
vid godkännande av budgeten samt vid godkännande av eventuella budgetändringar under 
verksamhetsåret samtidigt godkänner ett maximivärde för Kårkulla samkommuns låneupp-
tagning för respektive år. Fullmäktige godkänner även Kårkulla samkommuns finansie-
ringsstrategi och revideringar av denna. 

Styrelsen har det verkställande ansvaret och beslutanderätten när det gäller upplåning och 
placeringar.  Styrelsen kan sedan enligt förvaltningsstadgan delegera rätten att besluta om 
upplåning och placeringar. Styrelsen ansvarar även för hur riskhanteringen genomförs och 
samordnas samt beslutar om försäkring av Kårkulla samkommuns egendom och ansvar 
enligt de grunder fullmäktige godkänt för intern kontroll och riskhantering. Inom ramen för 
denna skrivning kan Kårkulla samkommun även ingå behövliga förpliktelser för att skydda 
lån. Styrelsen kan delegera även denna beslutanderätt. 

Ekonomidirektören ansvarar under styrelsen för genomförandet av den finansiella verk-
samheten enligt denna strategi och på de sätt och inom de ramar som styrelsen beslutar. 

Ekonomidirektören eller hans/hennes ersättare skall: 

• ha det övergripande ansvaret för samkommunens finansiella verksamhet såsom upp-
låning, utlåning, penningplacering, likviditetshantering, borgens- och ansvarsförbin-
delser och genom en kontinuerlig och aktiv medelshantering minska kapitalbind-
ningen och åstadkomma lägre finansieringskostnader och därmed bidra till ett för-
bättrat finansnetto i Kårkulla samkommun 

• samordna Kårkulla samkommuns kontakter med de finansiella marknaderna 

• ansvara för att finansieringsstrategin är uppdaterad och följs 

• bevaka och kontrollera de koncerninterna och -externa riskerna 

• operativt utföra de låne- och säkringsbeslut som finns 

• ge styrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen, om fattade fi-
nansiella beslut samt i övrigt hos styrelsen initiera frågor inom det finansiella områ-
det. 
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• besluta om utgivande av kommuncertifikat, inom ramen för den maximala låneupp-
tagning fullmäktige fastställt  

• besluta om kortfristig placering av likvida medel i säkra placeringar. 

 

3. RISKER OCH HANTERINGEN AV DESSA 

Kårkulla samkommun skall genom en aktiv finansförvaltning eftersträva så låga totalkost-
nader för finansieringen som möjligt, till en för Kårkulla samkommun skälig risknivå. Genom 
en aktiv finansförvaltning vill Kårkulla samkommun dels minimera finansieringskostnaderna 
och dels hantera de risker som är förknippade med finansieringen. Kårkulla samkommun 
har som målsättning att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansiella resultat med 
beaktande av risker. Kårkulla samkommun skall i sin finansförvaltning eftersträva en konti-
nuerlig kommunikation med de inhemska kreditinstituten och Kårkulla samkommun kan vid 
behov använda sig även av utomstående, oberoende sakkunniga.  

De risker som är förknippade med finansieringen är: 
 

Finansieringsrisker

Likviditetsrisk Kreditrisk Marknadsrisk

Betalningsberedskap

Återfinansieringsrisk

Placeringars likviditet

Försäljningsfordringar

Motpartsrisk

Placeringar

Ränterisk

Valutarisk

Pris på förnödenheter
 

 

LIKVIDITET OCH HANTERING AV LIKVIDITETSRISK 

Med likviditetsrisk menas risken att Kårkulla samkommun inte i tid och utan betydande för-
luster klarar av sina betalningsförbindelser.  
 
Kårkulla samkommun skall genom sin finansieringsverksamhet säkra en varaktig likviditet. 
En varaktig likviditet skapas bl.a. genom en bra likviditetsplanering, genom en tillräcklig lik-
viditetsbuffert, genom tillräckligt lång kapitalbildning och genom tillgång till stabila och säkra 
likviditetskällor. Likviditetsrisken skall beaktas i planeringen och skötseln av finansieringen.  
 

 
Betalningsberedskap 
För att i alla situationer kunna täcka kostnaderna för verksamhetens kommande behov 
skall Kårkulla samkommun ha en tillräckligt stor betalningsberedskapsreserv, vars rätta 
storlek vid olika tidpunkter varierar med de förutsedda kassaflödena. Kårkulla samkommun 
skall förutse utgifter och inkomster så att en optimal betalningsberedskap upprätthålls. Kår-
kulla samkommun skall i alla situationer eftersträva att inte ha kassatillgångar utöver sina 
finansieringsbehov.  

 
Kårkulla samkommun kan reglera sin kassa genom utgivande av kommuncertifikat, som i 
ordinära lägen sker med ca två-fyra veckors intervall. Kommuncertifikat lyftes således till  
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den av likviditetsplanen förutsatta löptiden enligt behov. Kommuncertifikatfinansieringen är 
ett viktigt instrument i betalningsberedskapsplaneringen. För att säkerställa likviditet skall 
Kårkulla samkommun därför kontinuerligt ha giltigt kommuncertifikatprogram i minst tre 
kreditinrättningar. P.g.a. amorteringarna av Kårkulla samkommuns långfristiga lån och 
p.g.a. att Kårkulla samkommuns finansieringsbehov överlag ökar så tenderar kommuncerti-
fikatfinansieringens andel kontinuerligt att öka, ifall inte kompenserande och komplette-
rande långfristiga lån upptas. Kårkulla samkommun skall dock i syfte att minska likviditets-
risken efterstäva att kommuncertifikatfinansieringen i normala marknadssituationer inte 
överskrider 30 % av lånestockens hela värde och bör i normala situationer senast då göra 
behövliga operationer för att öka de långfristiga lånen. 

 
För att säkra betalningsberedskapen i oförutsedda situationer skall Kårkulla samkommun 
även ha tillräcklig betalningsberedskapslimit i andra kreditinrättningar. Användande av 
dessa limiter skall dock p.g.a. deras relativa ofördelaktighet undvikas och limiten får inte 
överstiga 2 miljoner euro.  
 

 
Återfinansieringsrisk 
Återfinansieringsrisken har två aspekter:  
1. Kårkulla samkommun får inte mera lån från kreditinstituten och/eller  
2. Ränterisken då man lyfter nytt lån och betalar bort gamla lån (denna finansiering kostar 
kanske mera i framtiden om räntorna ligger på en högre nivå) 
 
Kårkulla samkommun skall eftersträva att i alla situationer kunna återfinansiera sina fram-
tida behov. Kårkulla samkommun skall överlag efterstäva en tillräcklig spridning av lånens 
maturitet (löptid). På så sätt förblir summorna som skall återfinansieras och därmed också 
risken med återfinansieringen mindre.   
 
Under extrema förhållanden på finansieringsmarknaden kan det uppstå situationer då sam-
kommunens återfinansiering är hotad. Denna risk finns men bedöms inte ur nuvarande ho-
risont som sannolik.  
 
Bankernas intresse för finansiering av kommuner och samkommuner varierar över tid och 
syns även i fluktuationer i marginaler. Existensen av kommunernas garanticentral och av 
det kommun- och statsägda kreditinstitutet Kommunfinans Abp innebär dock att kommu-
nernas återfinansieringsrisk minskar.  
 
 
Placeringarnas likviditet 
Kårkulla samkommun skall sträva att undvika uppkomsten av överskottslikviditet som kan 
placeras men ifall överskottslikviditet uppstår skall Kårkulla samkommun eftersträva att pla-
cera i säkra, tillräckligt likvida och korta instrument.  
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KREDIT OCH HANTERING AV KREDITRISK 

Försäljningsfordringar 
Som en följd av Kårkulla samkommuns verksamhet och fakturering uppkommer försälj-
ningsfordringar. Av samkommunens totalfakturering sker ca. 90 % till medlemskommuner-
na och därför kan kreditrisken till den delen betraktas som närmast obefintlig. Av den övriga 
faktureringen sker den absoluta merparten till klienter, varför också kreditrisken också till 
denna del på basen av erfarenhet är mycket låg. 

 
 
Motpartsrisk 
Risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. Risken kan beröra t.ex. derivat, ränte-
placeringar, strukturerade placeringar eller valutahandel. Kårkulla samkommun skall efter-
sträva en låg motpartsrisk genom att ingå endast få förpliktande avtal med säkra och sta-
bila kreditinstitut. 
 

MARKNADSRISKER OCH HANTERING AV DESSA 

  
Ränterisk 
Kårkulla samkommun har som målsättning att långsiktigt optimera samkommunskoncer-
nens finansiella resultat med beaktande av risker. 
 
Med ränterisk åsyftas de risker som är förknippade med att marknadsräntorna stiger och 
därmed föranleder ökade finansieringskostnader. Ränterisken gäller på kort och på lång 
sikt för den befintliga lånestocken, för den del av lånestocken som p.g.a. amorteringar kon-
tinuerligt skall återfinansieras och för nya lån som behöver upptas p.g.a. en otillräcklig egen 
finansiering (som resulterar i en ökande lånestock). Ränterisken är den mest betydande av 
de finansieringsrisker Kårkulla samkommun har och det är därför väsentligt att reglera 
denna risk.  
 
Kommuner och samkommuner har generellt sätt en bra beredskap att bära räntekostnads-
förändringar som beror på fluktuationer i marknadsräntorna. Räntorna för oskyddade ränte-
positioner kan dock stiga till en mycket hög nivå och kan redan med nuvarande lånestock 
bli betungande för Kårkulla samkommun. Genom ränteriskhantering skyddar man Kårkulla 
samkommun från dylika räntechocker. En annan målsättning med ränteriskhanteringen är 
att öka förutsägbarheten för finansieringskostnaderna. Ifall Kårkulla samkommun inte säk-
rar ränteriskerna fluktuerar räntekostnaderna enligt marknadsräntorna och blir svåra att för-
utse. 

 
Kårkulla samkommun skall eftersträva att minska och eliminera delar av ränterisken och 
därmed utjämna kostnadsfluktuationer som beror på ränteförändringar. En aktiv dynamisk 
låneskötsel förutsätter att skyddsnivån på lånestocken fluktuerar över tid. Den befintliga lå-
nestocken skall dock alltid säkras till en nivå på minst 30 % och högst 90 %. Kårkulla sam-
kommun skall eftersträva att i negativa trendlägen vidta åtgärder som bibehåller eller ökar 
säkringsgraden för lånestocken och i ett trendläge som är fördelaktig för låneportföljen vidta 
åtgärder som minskar säkringsgraden. Kårkulla samkommun kan i vissa marknadslägen ha 
ett intresse att vilja binda räntan även för framtida lånebehov. Just nu är marknadsläget så-
dant att det är möjligt att binda kommande investeringar till en låg ränta. 
 
Riskhanteringen utgår från att Kårkulla samkommun kontinuerligt följer upp marknadsläget 
och identifierar nuvarande och kommande risker. Som stöd för detta och för uppgörande av 
portföljanalyser eller marknadsanalys inför konkurrensutsättning kan Kårkulla samkommun  
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vid behov anlita oberoende utomstående konsulter. Vid strategiska övervägningar är det 
bl.a. viktigt att Kårkulla samkommun har en uppfattning om lånestockens duration och lå-
nestockens  modifierade duration. Durationen är ett mått för löptid och ett uttryck för ränte-
risken. Durationen anges i år och betyder enkelt uttryckt att ju högre duration (längre låneti-
der), desto högre ränterisk. Modifierad duration mäter ränterisken för låneportföljen och 
anger hur mycket låneportföljens räntekostnader ökar/minskar då den allmänna räntenivån 
sjunker eller stiger med en procentenhet. Genom att beräkna lånestockens modifierade du-
ration får man således ett mått på hur räntesensitiv lånestocken är vilket är ett sätt att besk-
riva den underliggande ränterisken. Kårkulla samkommuns låneportfölj (lån med rörlig 
ränta) har en duration på 5,8 år vilket betyder att en 1 % räntehöjning höjer de totala ränte-
kostnaderna med 1,35 M€ vilket i sin tur utgör 14,5 % av totala nuvarande lånestock . 
Ränterisken kan säkras genom lån med fast ränta eller genom att Kårkulla samkommun 
använder derivat. Lån med fast ränta innehåller ingen ränterisk och Kårkulla samkommun 
kan höja säkringsgraden på låneportföljen genom att öka andelen lån med fast ränta. Lån 
med fast ränta är dock besvärligare att omforma i situationer då den fasta räntan blivit 
mycket ofördelaktig för Kårkulla samkommun. I regel är därför lånearrangemang med rörlig 
ränta som sedan säkras med säkringsinstrument att föredra.  
 
Ränterisken är förknippad med de lån som har en rörlig ränta. Denna ränterisk kan dock 
elimineras eller begränsas genom olika typer av säkringsinstrument. Låneportföljens 
säkringsgrad kan således höjas eller sänkas genom att använda sig av olika typer av 
säkringsinstrument. Kårkulla samkommun skall förutom de instrument man nu har i 
låneportföljen som huvudregel, för skyddande av lånestocken, godkänna endast li-
neära, entydiga och konservativa säkringsinstrument som inte innehåller oförutsäg-
bara element. Sådana är t.ex. ränteswapar, räntegolv- och –tak, ränteoptioner, swapt-
ion, tröskelswap eller kombinationer av dessa. Derivaten skall vara av allmängiltig 
karaktär och kunna konkurrensutsättas. Alla derivat skall konkurrensutsättas i minst 
tre kreditinstitut.  
Kårkulla samkommun kan använda sig av derivatinstrument – försäkringsinstrument för att 
hantera ränterisk men också för att minska helhetskostnaden för finansieringen. Tyngd-
punkten med och huvudändamålet för användandet av derivat bör dock alltid vara hante-
ringen av ränterisken.  
Derivatinstrumenten kan vara bundna till och ämnade att säkra särskilda lån eller för att 
säkra lånestocken som helhet. Det är viktigt att säkringsinstrumenten motsvarar lånestock-
ens risk (för att undvika en basis-risk) och att derivaten används i riskhanteringssyfte. Kår-
kulla samkommun kan i vissa marknadslägen ha ett intresse att vilja binda räntan för fram-
tida lånebehov.  
 
Valutarisk 
Valutarisk – risk som beror på värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. 
Kårkulla samkommun skall som huvudregel uppta lån enbart i euro. Eventuella lån upp-
tagna i annan valuta än euro skall aktivt säkras så att skyddet eliminerar valutarisken.  
 
Pris på förnödenheter 
Kårkulla samkommuns verksamhetskostnader korrelerar förutom med lönekostnader även 
med pris på förnödenheter som bäst uttrycks i termer av inflation (konsumentprisindex). Av 
enskilda förnödenheter har kostnadsutvecklingen för t.ex. livsmedel, olja , el och transporter 
signifikans för Kårkulla samkommuns kostnadsutveckling. En kraftig inflation eller chocker 
på livsmedels- energi- eller oljemarknaden skulle ha en inverkan på verksamhetens kost-
nadsnivå. Inflationens korrelation till lönenivåerna och därmed indirekt till Kårkulla sam-
kommuns viktigaste enskilda inkomstkälla kommunala betalningsandelar (som i huvudsak 
finansieras med kommunernas inkomstskatt) minskar dock samkommunens inflationskäns-
lighet.  
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4. LÅNESTOCKENS MAXIMIBELOPP 
 

Samkommunens lånestock totalt (kort- och långfristigt främmande kapital) får inte överskrida 
annat än tillfälligt grundkapitalets fyrdubbla belopp dvs. för närvarande 35,2 miljoner euro. 


