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6lUVNLOGD�ULNWOLQMHU�I|U�SODFHULQJ�DY�SHQVLRQVPHGHO
Syftet  m ed kapitalförvaltningen är at t  m inska de långsikt iga likviditetsm ässiga
påfrestningar som  kom m er av kom m unens fram t ida pensionsutbetalningar. Et t
långsikt igt  perspekt iv skall därför anläggas på m edlens förvaltning. Kom m unfullm äkt ige
fastställer i sam band m ed budget  kom m ande års avsät tning.

6\IWH�PHG�ULNWOLQMHUQD
Syftet  m ed dessa r ikt linjer är, at t  ange regler för hur förvaltningen av avsat ta m edel för
pensioner skall bedrivas. Regelverket  är et t  kom plem ent  t ill kom m unens finanspolicy
sam t  et t  t illägg t ill dess avsnit t  5.6.

1 Frånset t  de nedan (p. 2-3)  angivna särskilda reglerna skall exakt  sam m a
grundprinciper som  lagts fast  för "vanliga" placeringar gälla.

2 Målet  m ed den långsikt iga avkastningen skall vara högre än den
genom snit t liga ränta som  kom m unen får betala vid extern
kapitalanskaffning.

3 Rikt linjer för placering (5.5)  utökas m ed följ ande:

Löpt id Andel
$�� Akt iefonder m ed svenska akt ier sam t  i

akt ier i svenska bolag noterade på
fondbörsens A- lista

Max 50%

%�� Akt iefonder m ed et t  globalt
investeringsperspekt iv

Max 50%

&�� Akt ieindexbaserade obligat ioner Max 75%
Dock m ed begränsningen at t  akt ier
hänförliga t ill et t  företag eller företag i
sam m a koncern får uppgå t ill högst
10%  av den totala akt ieport följ en. I
akt ieport följ en skall inte ingå
akt ieindexopt ion eller annan
derivat inst rum ent .
Med akt iefonder m enas fondbolag
under Finansinspekt ionens t illsyn.


