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Syfte 

Syftet med denna placeringspolicy är att till relativt låg risk och med stort etiskt ansvarstagande åstadkomma så god 

total avkastning som möjligt på föreningens sparade kapital.  

Policyn gäller för den del av föreningens finansiella tillgångar som inte behöver tas i anspråk för den löpande 

verksamheten. Direkt tillgängliga likvida medel ska vid var tid motsvara minst 6 månaders löpande utgifter. Intäkter 

och avgifter kopplade till specifika resor och andra aktiviteter får aldrig placeras på annat än räntebärande konto 

eller motsvarande. Likvida medel ska placeras på konto i bank verksam i Sverige med ett externt kreditbetyg från 

Standard & Poor’s, Fitch eller Moody’s om lägst A- eller motsvarande.  

Beslut om förändring i sparandet tas alltid av två styrelseledamöter i föreningen, företrädesvis ordförande och 

kassör. Relevant kunskap och förståelse för risker och möjligheter förenade med placeringar är en förutsättning för 

att vara delaktig i ett beslut om placeringar av föreningens medel. Besluten ska dokumenteras och gärna motiveras. 

Föreningens placeringar ska ses över och utvärderas minst en gång per år. Föreningens kassör ansvarar för att denna 

översyn genomförs samt redogör inför styrelsen resultatet av översynen. 

Principer för placeringar 

1. God riskspridning av placerade medel ska eftersträvas. Med god riskspridning menas att förvaltat kapital ska 

placeras så att spridning över t ex företag, geografier, branscher och olika typer av produkter kan uppnås. Av 

placerat kapital ska placeringar i aktierelaterade produkter uppgå till högst 60 procent, resterande del ska 

vara placerat i räntebaserade produkter, t ex räntefonder och statsobligationer. Inför perioder som kan 

komma att präglas av hög volatilitet och osäkerhet i aktiemarknaderna placeras lämpligen en högre andel av 

kapitalet i räntebärande produkter för att sänka risknivån.  

2. Placeringshorisonten ska vara långsiktig, 3 - 5 år. Det gäller även placeringsalternativens underliggande 

produkter. 

3. Värdepappersfonder, så som räntefonder, aktiefonder och svenska statsobligationer ska företrädesvis 

användas för placeringarna. Direktinvesteringar i aktier, företagsobligationer, derivatprodukter, råvaror, 

konst, hedgefonder, alternativa investeringsfonder och liknande är inte tillåtna placeringsformer.  
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4. Placeringar ska leva upp till högt ställda sk ESG-krav (Environment, Social and Governance = ESG), det vill 

säga miljö, sociala förhållanden och styrningsfrågor. Har placering av misstag skett i alternativ som inte lever 

upp till kraven ska omplacering ske så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter att felet uppdagats.  

5. Risknivån ska vara relativt låg. Risknivån för fonder anges ofta på en skala från 1 till 7, är 1 är låg risk och 7 är 

hög risk. Risknivån i valda fonder ska inte överstiga 5 eller motsvarande på annan skala.  

6. Avgifter ska vara rimliga. Den genomsnittliga avgiften i premiepensionssystemet är som jämförelse 0,25 

procent per år. Globala aktieindexfonder kostar omkring 0,4 procent per år.  En hög avgift innebär inte per 

automatik bättre avkastning. Indexfonder ger ofta god riskspridning i kombination med låga avgifter.  

Policyn ska ses över årligen. Det är föreningens styrelse som fastställer den. 


