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Inledning 
Finanspolicyn tillsammans med tillhörande riktlinjer för finansverksamheten utgör det 
övergripande ramverket för finansverksamheten i Uppsala kommunkoncern. Finanspolicyn 
omfattar hanteringen av finansiella skulder och finansiella tillgångar inom Uppsala 
kommunkoncern. 

Syfte 
Policyn och de tillhörande finansiella riktlinjerna styr kommunens finansverksamhet. Policyn 
och riktlinjerna används också i relationen med kommunens kreditgivare. 

Omfattning 
Policyn omfattar finansverksamheten i Uppsala kommun och kommunens direkt och indirekt 
majoritetsägda bolag. Uppsala kommun och de direkt eller indirekt majoritetsägda bolagen 
bildar tillsammans kommunkoncernen. Till policyn finns riktlinjer som närmare reglerar dels 
ansvarsfördelningen mellan beslutsorganen, dels de ramar och limiter som ska gälla för 
finansverksamheten.  

Kommunkoncernens finansverksamhet 
Inriktningen av verksamheten ska utgå från att: 
 

• Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital 
• Optimera kommunkoncernens finansnetto inom det ramverk som denna policy med 

tillhörande riktlinjer anger genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning 
• Utnyttja stordriftsfördelar och samordna kommunkoncernens betalflöden. 

 
Finansverksamheten ska bedrivas med god internkontroll och de risker som finns i samband 
med finansiella transaktioner ska göras kända och hanteras inom angivna ramar och riktlinjer.    
 
Alla positioner ska vara knutna till svenska kronor, antingen direkt eller genom att använda 
valutaterminer eller annan säkringsmetod. 
 
Varje transaktion ska hanteras av två personer oberoende av varandra enligt 
dualitetsprincipen, där den ene svarar för transaktionen medan den andre svarar för kontroll 
av densamma. 
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Hela eller del av finansverksamheten kan genom uppdrag överföras på extern part. All 
verksamhet som överförts på annan part ska innehålla restriktioner motsvarande de riktlinjer 
som finns knutna till denna policy samt en rapportering som möjliggör kontroll av att 
restriktionerna upprätthålls. 
 
Inga transaktioner får genomföras i ett rent spekulativt syfte. 
 
Vid placering ska hänsyn tas till kommunens policyer och program särskilt avseende hållbar 
utveckling, ekologi, miljö och klimat.  

Uppföljning 
Finanspolicyn ska fastställas minst en gång per mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att följa upp och ta fram förslag till revideringar av policyn för beslut i fullmäktige. 

Relaterade dokument 

• Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern 
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