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1. INLEDNING 

 

1.1 Omfattning 

 

1.1.1  Policyn omfattar den ekonomiska hanteringen av kommunens donationsstiftelser, såväl 

placeringsverksamhet som ekonomiadminstration. 

 

1.1.2  Policyn gäller för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen genom 

kommunledningskontoret eller extern förvaltare samt i tillämpliga delar även för Westman-

Wernerska stiftelsen, där placeringsverksamheten handhas av Östgöta Enskilda Bank. 

 

1.1.3  Policyn kompletteras med en av kommunstyrelsen( Bilaga 1) antagen och vid varje tid 

gällande riskinstruktion. Den riskinstruktionen anger ramar för de finansiella riskerna och 

anger begränsningar i finansverksamheten. 

 

2. ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL 

 

2.1 Syfte med donationsstiftelserna 

 

2.1.1  Syftet med donationsstiftelserna är att genom utdelning av fastställd del av 

donationsstiftelsernas avkastning främja de ändamål som respektive donator utvalt. 

 

2.2 Mål för den ekonomiska förvaltningen av donationsstiftelserna 

 

2.2.1  Medlen i donationsstiftelserna skall förvaltas så att krav på en hög och jämn 

direktavkastning, tillfredsställande riskspridning och betryggande säkerhet tillgodoses 

genom en aktiv placeringsverksamhet och effektiv ekonomisk förvaltning i övrigt. 

Kapitalets tillväxt skall minst motsvara inflationen. 

 

2.2.2  Verksamheten skall kännetecknas av affärsmässighet och effektivitet vilket inkluderar 

utnyttjande av konkurrensen på finansmarknaden, snabb beslutsgång samt regelbunden 

resultatuppföljning. 

 

2.2.3  Den ekonomiska förvaltningen skall ske med beaktande av de riskbegränsningar som 

finns i policyn. 
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3 OMFATTNING AV STIFTELSEFÖRVALTNINGEN  

 

3.1 Inledning 

 

3.1.1  Linköpings kommun förvaltar för närvarande (1997-08-01) 48 st stiftelser. 

 

4. UPPLÅNING 

 

4.1 Inledning 

 

4.1.1  Det är inte tillåtet för kommunens donationsstiftelser att uppta lån eller belåna innehav 

av värdepapper. 

 

 

5. PLACERING 

5.1 Inledning 

 

5.1.1  Donationsstiftelsernas kapital, som ej används i den löpande verksamheten, skall 

placeras på kort eller lång sikt. 

 

5.1.2  Placering skall ske på mest förmånliga sätt och med beaktande av: 

- Hög och jämn direktavkastning under placeringstiden 

- Likviditet d v s tillgänglighet 

- Förväntad kapitaltillväxt genom värdestegring 

- De riskbegränsningar som anges i denna policy och i särskild riskinstruktion. 

 

5.1.3  Flertalet av donationsstiftelserna har som ändamål att årligen dela ut stipendier, 

pensioner eller andra typer av bidrag. För detta erfordras en hög avkastning. Målet är en 

hög och jämn avkastning som skall bestå även i framtiden. 

 

5.1.4  Kapitalet skall därför skyddas mot inflation. Detta sker dels genom att en del av den 

årliga avkastningen avsatts till kapitalet och dels genom att kapitalet placeras i tillgångar 

med tillväxt. 

 

5.1.5  Regler om instrument, motparter mm specificeras i riskinstruktionen.  
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6. VALUTAHANTERING OCH VALUTARISKHANTERING 

 

6.1 Inledning 

 

6.1.1  Den enda placeringsform i utländsk valuta som är tillåten för kommunens 

donationsstiftelser är andelar i aktiefonder för aktier och aktierelaterade värdepapper 

utgivna av företag registrerade vid utländsk fondbörs. 

 

6.1.2  Det är också tillåtet att placera i aktieindexobligation, utgiven eller garanterad av 

godkänd motpart, om placering sker i svenska kronor eller i utländsk valuta utan valutarisk 

genom kurssäkring av såväl kapital som ränta. 

 

6.1.3  Donationsstiftelserna skall inte kurssäkra placeringar i utländsk valuta. 

 

7. RÄNTERISKHANTERING 

 

7.1 Inledning 

 

7.1.1  Ränteriskhantering skall ske på ett sådant sätt som anges i bilaga 1. 

 

 

8 ORGANISATION OCH FÖRVALTNING 

 

8.1 Inledning 

 

8.1.1  Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga stiftelsers förvaltning enligt 2 kap 3 § stiftelselagen. 

 

8.1.1  Kommunledningskontoret avgör, med beaktande av donationsvillkoren, om medlen från de 

olika stiftelserna skall samförvaltas eller särförvaltas. 

 

8.2 Fördelning av placeringsverksamheten 

 

8.2.1 Östgöta Enskilda Bank ansvarar genom diskretionär förvaltningen enligt donatorns 

uttalade önskemål för placeringsverksamheten för Westman-Wernerska stiftelsen. 

 

8.2.2  För övriga stiftelser ansvarar kommunstyrelsen för placeringsverksamheten som 

antingen icke-diskretionär förvaltning eller diskretionär förvaltning hos 

bank/fondkommissionär.  
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8.3 Diskretionär förvaltning 

 

8.3.1 Vid diskretionär förvaltning skall kommunledningskontoret som ett komplement till 

policyn ställa upp detaljerade mål för avkastning, utdelning och tillväxt samt formerna för 

uppföljning av dessa mål. 

 

8.4 Icke-diskretionär förvaltning 

 

8.4.1  Kommunstyrelsen beslutar om några av stiftelserna enligt p 8.2.2 skall förvaltas som 

icke diskretionärt uppdrag. 

 

8.4.2  Kommunstyrelsen kan vid icke-diskretionär förvaltning delegera till tjänsteman vid 

kommunledningskontoret att fatta beslut om stiftelsekapitalets placering. 

 

8.4.3  Tjänstemannens beslut om köp, försäljning samt placering i annat än inlåning i bank 

skall anmälas som delegationsbeslut. 

 

8.4.4  Av beslutet skall i förekommande fall framgå att samråd skett med rådgivande bank 

samt bankens eventuellt avvikande uppfattning. 

 

8.4.5  Vid icke-diskretionär förvaltning skall kommunledningskontoret som ett komplement 

till policyn upprätta en strategi på lång respektive kort sikt för inom vilka delar av 

finansmarknaden som stiftelsernas kapital skall placeras. 

 

8.4.6  Vid icke-diskretionär förvaltning skall stiftelsernas placeringar i aktier ske under 

sakkunnig rådgivande medverkan från bank eller fondkommissionär. 

 

8.4.7  Vid icke-diskretionär förvaltning skall placeringar på penning- eller 

obligationsmarknaden handläggas av kommunledningskontoret i enlighet med kommunens 

finanspolicy. 
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9 INTERN KONTROLL 

 

9.1 Inledning 

 

9.1.1 Vid icke-diskretionär förvaltning skall åtskillnad göras mellan å ena sidan 

placeringsfunktionen och å andra sidan den ekonomiadministrativa funktionen. 

 

9.1.2  Vid diskretionär förvaltning skall förvaltaren tillse att den egna interna kontrollen är 

fullgod och kommunledningskontoret skall därutöver göra avstämningar och uppföljning. 

 

9.2 Åtgärder för intern kontroll vid icke-diskretionär förvaltning 

 

9.2.1 Som underlag för intern kontroll skall placeringsfunktionen upprätta särskilt 

attestunderlag för samtliga placeringar. Underlaget skall vara avstämningsbart mot bankens 

underlag samt mot redovisningen. 

 

9.2.2  Den administrativa funktionen skall stämma av gjorda affärer (beslut) mot erhållna 

avräkningsnotor från banker och attesterat underlag från placeringsfunktionen. 

 

9.2.3  Avräkningsnotor skall sändas direkt till den administrativa funktionen. 

 

9.2.4  Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa detaljregler för den interna kontrollen. 

 

9.2.5  Kontroll och bokföringsattest får ej göras av samma person som beslutat om 

placeringen. 

 

9.3 Betalningsrutiner vid icke-diskretionär förvaltning 

 

9.3.1 Betalningsöverföringar via telefon får endast ske i undantagsfall. När så sker skall 

överföringen bekräftas dels genom återuppringning från den som mottagit 

överföringsuppdraget och dels genom att samtalet bekräftas genom fax. 

 

9.3.2  Alla skriftliga betalningsöverföringar (brev, telefax etc) skall alltid attesteras av 

namngivna personer. 

 

9.3.3  Användande av elektroniska säkerhetshjälpmedel (t ex kryptering, smart-card ) skall 

eftersträvas för betalningsöverföring. 

 

9.4 Dokumentation vid icke-diskretionär förvaltning 

 

9.4.1 Vid all placering och annan finansiell verksamhet som sker genom kontakt med de 

finansiella marknaderna skall samtliga erhållna villkor dokumenteras. 
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9.4.2  Dokumentationen skall sparas som räkenskapsmaterial. 

 

9.4.3  För varje genomförd affär skall upprättas ett affärsunderlag som innehåller samtliga 

avtalade villkor, motiv till val av motpart, instrument, villkor mm.  

 

9.4.4  Om affär genomförs med annan part än den som erbjudit bästa villkoren skall detta 

motiveras särskilt. 

 

9.5 Intern kontroll vid diskretionär förvaltning 

 

9.5.1  Kommunledningskontoret skall stämma av bokförda affärer mot erhållna 

avräkningsnotor från förvaltaren. 

 

9.5.2  Kommunledningskontoret skall även stämma av redovisade innehav av värdepapper så 

att dessa överensstämmer med genomförda affärer. 

 

9.5.3  Genom avtal med förvaltare skall kommunledningskontoret och kommunens revisorer 

ha tillgång till allt redovisningmaterial som berör kommunens förvaltningsuppdrag. 

 

9.5.4  Betalningsöverföringar mellan förvaltaren och kommunen får endast i undantagsfall ske 

via telefon. När så sker skall överföringen bekräftas dels genom återuppringning från den 

som mottagit överföringsuppdraget och dels genom att samtalet bekräftas genom fax. 

 

9.5.5  Alla skriftliga betalningsöverföringar (brev, telefax etc) skall alltid attesteras av 

namngivna personer. 

 

9.6 Fullmakter 

 

9.6.1 Vid alla finansiella transaktioner som placeringar, överföringar mm genom icke-

diskretionär förvaltning skall donationsstiftelserna företrädas av namngivna behöriga 

personer. 

 

9.6.2  Skriftlig fullmakt vid icke-diskretionär förvaltning skall delges de behöriga personer 

som med bindande verkan i donationsstiftelsernas namn har rätt att utföra finansiella 

transaktioner. 

 

9.6.3 Fullmakterna skall vid icke-diskretionär distribueras till berörda finansiella motparter. 

 

9.6.4 Fullmakterna skall vara tidsbegränsade till maximalt ett år 

 

9.6.5 Vid diskretionär förvaltning lämnas fullmakt till portföljförvaltande företag i samband 

med undertecknande av avtal 
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10 UTVÄRDERING 

 

10.1 Gemensamt 

 

10.1.1 Resultatet av förvaltningen skall regelbundet utvärderas genom jämförelser med 

relevanta index. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att överträffa avkastningen 

i indexportföljen. 

 

10.1.2 Jämförelse sker med hänsyn tagen till normalfördelningen i den strategiska 

tillgångsfördelningen. 

 

 

11 RAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSE OCH 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

11.1 Kvartalsredovisning 

 

11.1.1 Redovisning av stiftelsernas resultat, ställning mm skall ske kvartalsvis till 

kommunstyrelsen i särskild rapport genom kommunledningskontorets försorg. 

 

11.2 Årsredovisning 

 

11.2.1 Kommunledningskontoret skall för varje kalenderår upprätta årsredovisning som 

upplyser om stiftelsekapitalets placering, utdelning, värderingsregler, jämförelse mot 

bench-markindex samt händelser i övrigt. I årsredovisningen skall de olika stiftelserna vara 

specificerade och avstämda. Årsredovisningen skall lämnas till kommunstyrelsen senast 30 

april. 

 

11.2.2  Donationsstiftelsernas årsredovisning skall godkännas av kommunstyrelsen och 

överlämnas till revisorerna för granskning. Kommunfullmäktige fastställer 

årsredovisningen. 
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12 EKONOMIADMINISTRATION 

 

12.1 Inledning 

 

12.1.1 Kommunledningskontoret ansvarar för ekonomiadministrationen för samtliga till 

kommunen överlämnade stiftelser. 

 

12.1.2  Kontoret har rätt att ta en avgift motsvarande ersättning för insatta resurser.  

 

12.1.3  Kostnader bestrids av respektive stiftelse i relation till insatta resurser. 

 

13 VÄRDERING I SAMBAND MED ÅRSREDOVISNING 

 

13.1 Regler 

 

13.1.1 Aktier och obligationer och andra värdepapper skall i årsredovisningen värderas efter 

lägsta värdets princip enligt bokföringslagen med hänsyn till kursen per 31/12.  

 

13.1.2  Övriga tillgångar skall tas upp till sitt nominella värde i årsredovisningen. 

 

13.1.3  Eget kapital (fritt och bundet) skall också redovisas, inom linjen, som marknadsvärde. 

 

13.1.4  Avsikten är att värdet på kapitalet skall redovisas så korrekt som möjligt i relation till 

marknadsvärdena. 

 

14 UTDELNING FRÅN STITELSERNA 

 

14.1 Beslut 

 

14.1.1 Beslut om utdelning fattas av nämnd eller styrelse i enlighet med respektive 

donationsurkunds bestämmelser. 

 


