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1. Om dokumentet 

1.1 Syfte 
De finansiella riktlinjerna kompletterar och preciserar de styrande 
principerna i Region Stockholms policy för god ekonomisk hushållning, RS 
2020-0449. 
  
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vad principerna innebär avseende 
finansiella risker såväl för den finansiella verksamheten som för nämnder 
och bolag. Efterlevnad av riktlinjerna ska säkerställa för regionfullmäktige 
att nämndernas och bolagens finansiella risker hanteras affärsmässigt. 

1.2 Tillämpning 
De finansiella riktlinjerna gäller för Region Stockholms nämnder samt hel- 
och delägda bolag. Som komplement vad gäller den finansiella 
verksamheten finns Tillämpningsanvisningar för AB SLL Internfinans 
(Internfinans) avseende finansiella risker. 

1.3 Uppföljning 
Det åligger respektive nämnd och bolag att säkerställa att de finansiella 
riktlinjerna efterlevs och att rapportering och beslutsfattande sker i enlighet 
med regionfullmäktiges beslut, regionstyrelsens anvisningar och fastställda 
krav. 
 
Nämnder och bolag ska kontinuerligt följa upp sina finansiella risker och 
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Regionstyrelsen följer löpande upp de 
finansiella riskerna genom sin uppsikt över nämndernas och bolagens 
verksamhet.  

1.4 Ansvar  
Enligt reglementet ansvarar regionstyrelsen för medelsförvaltning samt 
hantering av finansiella risker för Region Stockholm. Regionstyrelsen har 
genom ett samverkansavtal delegerat det operativa ansvaret till Region 
Stockholms internbank, Internfinans. Den finansiella verksamheten inom 
Region Stockholm är därigenom centraliserad till Internfinans, vilket bland 
annat innebär att alla externa lån och placeringar hanteras av Internfinans. 
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2. Finansiella riktlinjer 
 

2.1 Koncerngemensam skuldförvaltning 
Skuldförvaltningen syftar till att, inom ramen för att säkerställa 
likviditetsbehovet, minimera Region Stockholms finansiella kostnader på 
lång sikt.  
 
För att säkerställa likviditetsbehovet behöver tillgången till likviditet 
planeras så att verksamheten kan bedrivas som planerat även i perioder av 
turbulens på de finansiella marknaderna.  
 
Att minimera de finansiella kostnaderna på lång sikt innebär att 
kontinuerligt balansera riskerna i skuldportföljen mot de förväntade 
räntekostnaderna. 

 Finansieringsalternativ 
Tillåtna alternativ för finansiering1 är  
• upplåning i bank, finansiella institutioner eller börsnoterade bolag 
• utgivande av skuldebrev avsedda för allmän handel eller ställda till viss 

juridisk person 
• finansiell leasing 
• finansiering på annat sätt eller från annan part, genom särskilt beslut 

av regionfullmäktige. 

 Likviditetsbehov 
Region Stockholm ska alltid ha avtalad finansiering för att klara 
likviditetsbehovet och den kortsiktiga betalningsförmågan enligt gällande 
likviditetsplaner i minst sex månader.  

 Skuldens räntebindningstid 
För att balansera ränteomsättningsrisken regleras den tillåtna 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden för skuldportföljen. 
Skuldportföljens räntebindningstid ska uppgå till mellan två och fem år.  

 Derivat i skuldförvaltningen 
Användning av räntederivat förutsätter god förståelse för 
derivatinstrumentets funktion, prissättning samt tillhörande risker. 

 
1 Medfinansiering vid investeringar räknas inte i detta sammanhang som en del av 
skuldförvaltningen. 
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Räntederivat får användas för att påverka portföljens ränteomsättningsrisk 
och ska medräknas vid beräkning av skuldportföljens genomsnittliga 
räntebindningstid. Tillåtna derivat är ränteterminer, FRA-kontrakt, 
ränteswappar, ränteoptioner och kombinationer av dessa instrument. 
Eventuella nya derivat i skuldförvaltningen ska godkännas av Internfinans 
styrelse samt anmälas till regionstyrelsen. 
 
Innan derivatavtal ingås ska administrativa rutiner för att hantera dessa 
avtal vara på plats. 

 Region Stockholms motpartsrisk i derivat 
Region Stockholm får ha banker med ratingnivå på lägst en av följande som 
motparter vid användandet av derivat: 
 
Standard & Poor’s: A- 
Fitch: A- 
Moody’s: A3 
 

 Skuldens förfallostruktur 
Med hänsyn tagen till Region Stockholms investeringsplaner och 
finansieringsmöjligheterna i marknaden ska en jämn spridning av 
förfallotidpunkten för lånen eftersträvas så att lånebehovet inte blir alltför 
stort under en enskild tidsperiod.  

 Finansiell leasing 
Avtal om finansiell leasing är endast tillåtet efter godkännande av 
Internfinans. 

 Borgen 
Borgensavtal eller borgensliknande åtagande får endast ingås med parter 
där Region Stockholm har som minst ett ägarintresse eller är del av en 
kommunal nämnd eller ett kommunalförbund. Alla ingåenden av 
borgensavtal och borgensliknande förbindelser, exempelvis 
garantiutställanden, ska föregås av noggrann riskanalys innan beslut fattas 
av regionfullmäktige. 
 

2.2 Koncerngemensam likviditetsförvaltning 
De likvida medlen ska förvaltas med låg risk och med beaktande av 
kommande likviditetsbehov. 
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Region Stockholms likvida medel har inte en varaktig karaktär och 
hanteringen av desamma kan därför ses som en delstrategi till 
skuldförvaltningen. 

 Tillåtna placeringar 
Tillåtna alternativ för placeringar är:  
• bankinlåning 
• deposit 
• räntebärande värdepapper. 

 Ansvarsfulla och hållbara placeringar 
Placering av Region Stockholms likviditet ska ske med god miljöhänsyn, 
god etik och socialt ansvar. Placeringar ska undvikas i företag vars 
verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av krigsmateriel, 
tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller pornografi. Med miljöhänsyn, 
god etik och socialt ansvar menas att företag utöver lagstiftningen följer 
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
anti-korruption. Placeringar ska därmed endast ske i företag som följer 
FN:s initiativ UNPRI (United Nations Principles for Responsible 
Investments). 
 
Uppföljning av att placeringarna är ansvarsfulla och hållbara ska ske 
regelbundet, dock minst en gång per år. Vid avvikelse ska lämpliga åtgärder 
för att hantera avvikelsen beslutas av Internfinans styrelse och 
implementeras skyndsamt. Hanteringen av eventuell avvikelse ska följas 
upp i hel- och delår. 

 Riskhantering avseende likviditetsförvaltningen 
Likvida medel ska förvaltas med låg risk och stor hänsyn ska tas till 
framtida likviditetsbehov varför placeringar endast i undantagsfall får ha en 
återstående löptid på över tolv månader. Derivat får inte användas i 
likviditetsförvaltningen. 
 
Kreditrisken ska beaktas och placeringar i räntebärande värdepapper får 
endast ske om emittenten har en rating motsvarande lägst en av följande: 
 
Standard & Poor’s: A- 
Fitch: A- 
Moody’s: A3 
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 Utlåning 
Utlåning till externa parter annat än i den koncerngemensamma 
tillgångsförvaltningen är inte tillåten. Undantag får endast göras efter 
särskilt beslut i regionfullmäktige i vilket fall villkoren ska fastställas för 
varje enskilt ärende. 
 

2.3 Interna lån och placeringar 
Respektive nämnd/bolag ansvarar för sin balansräkning och sitt 
finansnetto.  

 Interna placeringar 
Nämnder och bolag som vill placera likvida medel ska göra detta genom 
Internfinans till marknadsmässiga villkor.  

  Interna lån 
Internfinans ansvarar för hanteringen av de interna lånen. Upptagande och 
förtidslösen av lån inom koncernen sker på marknadsmässiga villkor.  
 
Nämnder och bolag ansvarar för sitt finansnetto och ska därför balansera 
ränteomsättningsrisken på sin interna skuldportfölj. I samråd med 
Internfinans kan egna lokala riktlinjer för räntebindningen upprättas, 
anpassade till nämndens eller bolagets verksamhet och riskprofil. Om inga 
lokala riktlinjer har utfärdats gäller att räntebindningstiden för respektive 
nämnd och bolag inte ska överstiga den maximala räntebindningen för den 
koncerngemensamma skuldförvaltningen (se avsnitt 2.1.3).  
 

2.4 Finansiella risker i verksamheterna 
Hanteringen av finansiella risker i verksamheterna ska vara medveten och 
effektiv. Grundprincipen är att endast ta på sig en avtalsmässig finansiell 
risk om de avtalsmässiga fördelarna överväger de därigenom uppkomna 
riskerna.  
 
Under avtalets löptid ska de finansiella riskerna hanteras aktivt och 
systematiskt för att Region Stockholm ska kunna agera i rätt tid.  
 
Varje finansiell risk ska kunna härledas till ansvarig nämnd eller ansvarigt 
bolag och det är respektive nämnd eller bolag som bär riskernas 
ekonomiska konsekvenser. 
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 Förskottsbetalning 
Förskottsbetalning innebär att betalning av en vara sker innan leverans 
respektive att betalning av en tjänst sker innan tjänsten utnyttjas. Innan 
förskottet i allt väsentligt kan anses vara upparbetat ligger risken för att 
leverantören hamnar på obestånd på kunden.  
 
Inom Region Stockholm gäller att nämnder och bolag i möjligaste mån bör 
undvika förskottsbetalningar till leverantörer och andra avtalsparter. För 
motparter med en rating på samma nivå eller högre än Region Stockholm 
bedöms motpartsrisken dock vara försumbar och tidsbegränsade förskott, 
upp till 36 månader, är acceptabla om avtalsvillkoren i övrigt är godtagbara. 
 
För de fall förskott av affärsmässiga eller andra skäl ändå behöver utbetalas 
gäller att respektive nämnd och bolag ansvarar för att något av 
nedanstående alternativ är uppfyllt vid varje tidpunkt. 

Grundregel vid förskott 
Om nämnder och bolag ändå avtalar om förskottsbetalningar ska de ha 
erhållit bankgaranti eller motsvarande säkerhet från leverantören innan 
betalning av förskott erläggs. För att bankgaranti eller motsvarande 
säkerhet ska godkännas krävs att den utfärdas av ett institut med en 
ratingnivå minst i nivå med en av följande: 
 
Standard & Poor’s: A- 
Fitch: A- 
Moody’s: A3 
 
Bankgaranti eller motsvarande säkerhet ska avse tiden fram till dess att 
varan eller tjänsten har levererats och godkänts.   

Undantag 
Förskottsbetalning utan säkerhet medför ett aktivt risktagande. Undantag 
från ovan nämnda grundregel får, för förskott som innebär en 
koncernväsentlig finansiell risk, endast ske efter konsultation med 
Internfinans. Vid bedömning av om ett förskott är koncernväsentligt ska 
summan av utestående förskott mot en leverantör beaktas. Vid konsultation 
för undantag ska nämnder och bolag i förväg förse Internfinans med en 
skriftlig motivering till undantaget. Motiveringen ska, förutom att förklara 
det affärsmässiga syftet, som minst beskriva leverantörens kreditvärdighet, 
förskottets löptid och storlek samt annan samtida kreditexponering mot 
leverantören. 
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Bevakning av leverantör, förskott, garanti och aktuell ratingnivå åligger 
respektive nämnd/bolag.  

 Valutarisker 
Avtalade betalningsflöden bör ske i svenska kronor och avtalsmässiga 
kopplingar till andra valutor ska undvikas. Om det finns motiverade skäl till 
att betalningar ska ske med koppling till utländsk valuta ska ansvarig 
nämnd eller ansvarigt bolag överväga att säkra den valutarisk som uppstår. 
Det är ansvarig nämnd eller ansvarigt bolag som ansvarar för att rapportera 
och låta hantera valutarisken samt tar ansvaret för det ekonomiska utfallet 
av en utebliven säkring. 
 
Oavsett vilka sorters valutarisker som nämnder och bolag är exponerade 
mot, ska riskerna regelbundet ska bedömas. Exponeringen ska rapporteras 
till Internfinans när totalen per valuta (omräknat till kronor) överstiger de 
koncernväsentliga finansiella riskerna. Beslut om valutasäkringsåtgärder 
tas efter konsultation med Internfinans.  

 Operationell leasing 
Upphandling av operationell leasing ska ske i enlighet med kommunallagen 
och på affärsmässiga grunder med hänsyn till totalkostnaden. Vid 
utvärdering av operationell leasing ska beslutsunderlag tas fram som 
jämför hyresalternativet operationell leasing med alternativet att investera. 
Region Stockholms upplåningsränta ska användas för att beräkna 
lånekostnaden av investeringsalternativet. 

 Rapporteringsskyldighet  
Internfinans samlar kontinuerligt in likviditetsprognoser såväl som 
information gällande finansiella risker. Det är respektive nämnds och 
bolags skyldighet att i tid rapportera efterfrågad information till 
Internfinans samt att konsultera Internfinans om de finansiella riskerna är 
koncernväsentliga. 

2.5 Koncernkontosystemet 
Koncernkontosystemet är grunden i Region Stockholms finansiella 
styrning. 
 
I Region Stockholms gemensamma koncernkontosystem ska nämnder och 
helägda bolag inneha konton och som regel ska inte bankkonton utanför 
systemet användas. För eventuella undantag, där en nämnd eller ett bolag 
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utifrån verksamhetsbehov kompletterar användningen av koncernkontot 
med ett annat konto, ska det säkerställas att likvida medel skyndsamt förs 
över till koncernkontosystemet. 

 Externa betalningar 
Bolag och nämnder ansvarar för att minimera den operativa risken vid 
externa betalningar. Det innebär att ha rutiner som minimerar risken för 
misstag och missbruk av systemet i hela betalningsprocessen; från 
uppläggning av nya leverantörer till godkännande av faktura och till sist 
attest av behörig person. Bolag och nämnder ansvarar även för att 
säkerställa att det finns back-up rutiner för att hantera externa betalningar. 

 Lönebetalningar 
Det ska finnas reservrutiner för lönebetalningar. Ansvaret för att 
reservrutiner är på plats följer med förvaltarskapet för respektive 
lönesystem. 
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3. Definitioner 

Avtalad finansiering 
Avtal såsom lånelöften och kreditfaciliteter där finansieringsbeloppet är 
avtalat men inte nödvändigtvis räntan.  

Derivat 
Ett finansiellt instrument vars värde baseras på och följer värdet på en 
underliggande tillgång eller ett underliggande index. Exempel på derivat är 
optioner och terminer. 

Emittent 
En utgivare av ett värdepapper. 

Finansiell leasing 
En finansieringsform där leasingobjektet ligger som säkerhet för lånet. 
Leasingobjektet är likställt med en investering som Region Stockholm äger 
och som därmed redovisas i koncernens balansräkning. 

Koncernen  
De nämnder samt helägda (100 procent) och delägda (över 50 procent) 
aktiebolag som ingår i Region Stockholm.   

Koncernväsentliga finansiella risker 
Exponeringar (exempelvis betalflöden) som ger upphov till finansiella 
risker, där summan av beloppen överstiger fem miljoner kronor.  

(Kredit)rating 
En bedömning av en motparts förmåga att fullgöra sina finansiella 
förpliktelser. 

Kreditrisk 
Risken för att motparten i en transaktion eller ett avtal inte fullgör sina 
betalningsförpliktelser. 

Likviditetsbehov 
Det maximala prognostiserade behovet av extern finansiering under en 
given tidsperiod. 
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Likviditetsrisk 
Risken för att ett finansiellt instrument eller en annan tillgång inte kan 
omsättas alls vid avsedd tidpunkt eller endast omsättas med större negativ 
prispåverkan. 

Operationell leasing 
En hyresform där leasingobjektet, eftersom det hyrs och inte ägs, inte 
redovisas i Region Stockholms balansräkning. 

Räntebindningstid 
Tiden till nästa tidpunkt för räntesättning av ett lån. 

Ränteomsättningsrisk 
Marknadsräntans påverkan på skuldportföljen. 

Skuldportföljen 
Låneskuld till investeringsbanker, marknadslån, leasingförpliktelser och 
derivatinstrument knutna till skuldportföljen. 

Valutarisk 
En potentiell påverkan på det ekonomiska utfallet av förändringar i 
valutakursen. Valutarisker kan uppkomma på en mängd olika sätt, 
exempelvis genom: 
• avtalad framtida betalning i utländsk valuta. 
• avtal med betalning i svenska kronor, men med betalbeloppet direkt 

kopplat till utländsk valuta. 
• avtal med indexjustering där underliggande index har en stark koppling 

till förändringar i utländsk valuta. 
 
Risken uppkommer normalt vid avtalsskrivning och finns utestående till att 
betalningen genomförs. När en faktura ställs ut kan förväntningar om 
valutaflöden påverkas, men det är sällan den tidpunkt då valutarisk 
uppkommer eller försvinner.  
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