Motion gällande riktlinjer för finansförvaltning
Vid behandlingen i landstingsfullmäktige av riktlinjerna för landstingets
finansförvaltning så återfanns ej Sverigedemokraternas yrkanden i skriftlig form.
Därför så motionerar vi om de ändringar som vi önskar i riktlinjerna för
finansförvaltningen.
Landstinget placerar indirekt i strukturerade produkter genom KLP, men möjliggör
även för sådana produkter i likviditetsförvaltningen i riktlinjerna för
finansförvaltningen. Detta är produkter som emittenterna marknadsför som trygga
produkter där man alltid erhåller ett nominellt belopp oavsett utfall på
underliggande instrument, samtidigt som man har möjlighet att ta del av en positiv
utveckling. Detta är onekligen något som kan låta lockande för den som vill ta
minimal risk.
Det som är lurigt med dessa produkter är avgifterna och en ofullständig
information om vad man faktiskt har investerat i. Avgifterna som både är inbakade i
produkterna som såväl debiteras löpande medför att möjligheten till en
överavkastning i princip är omöjlig.
I januari 2008 så publicerade den norska finansinspektionen Kredittillsynet en
undersökning om 350 strukturerade produkter (främst aktieindexobligationer). Så
mycket som 40% av dessa gav en avkastning som var 0% eller lägre. Den
genomsnittliga avkastningen låg i linje med en riskfri investering, trots att man då
tagit en relativt stor risk. Även det oberoende analysföretaget Wassum har
genomfört en liknande studie på över 800 strukturerade produkter, också här
främst aktieindexobligationer. Resultatet var även här entydigt. Produkterna gav
en undermålig avkastning som enbart marginellt var bättre än ränteplaceringar.
Detta faktum gäller givetvis även strukturerade produkter med krediter och
obligationer som underliggande instrument. Det blir ännu mer påtagligt då
uppsidan är begränsad. Därför så anser Sverigedemokraterna att landstinget inte
skall placera i strukturerade produkter i likviditetsförvaltningen.
Den etiska hänsyn som ska tas i enlighet med riktlinjerna för finansförvaltningen
definieras väl vad gäller branschinriktningar som landstinget skall undvika att
investera i. Men Sverigedemokraterna anser att meningen om förbud mot
investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige
har undertecknat är mer otydlig och bör förtydligas.
Målet vad gäller skuldförvaltningen är att vid behov av extern finansiering upplåna
kapital till lägsta möjliga kostnad. Vid förekomst av större räntedifferens mellan
utländska och svenska räntor så motiverar det till upplåning i utländsk valuta enligt
riktlinjerna. I riktlinjerna så saknas stycke om att sådan upplåning ska valutasäkras.
Sverigedemokraterna anser att valutasäkring är nödvändig.

Sverigedemokraterna föreslår landstingsfullmäktige:
Att punktsatsen ”Strukturerade placeringsprodukter med 100 procents
kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen.” på s. 7 stryks
Att styckena som inleds med ”Vid investering i strukturerade
placeringsprodukter...” och som avslutas med ”... innebär detta att en
placeringsförlust realiseras.” på s. 7 stryks.
Att meningen ”Investeringar tillåts inte i företag som uppenbart bryter mot de
internationella konventioner som Sverige har undertecknat” ersätts med följande:
”Investeringar tillåts inte i företag som systematiskt bryter mot internationella
normer vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater gällande
exempelvis mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Detsamma gäller
företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller konventioner inom
miljöområdet i de länder där de är verksamma, eller som är vedertagna inom
Sverige.”
på s. 8
Att ett nytt stycke läggs till enligt följande:
”4.4 Valutarisk
Förekommer stor räntedifferens mellan utländska och svenska räntor kan det
finnas skäl för upplåning i utländska valutor. I en osäkrad utlandsupplåning finns
alltid vissa riskmoment. Dessa risker måste kalkyleras och vägas mot de
räntevinster som kan uppnås. Upplåning i utländsk ska alltid valutasäkras genom
användning av valutaterminer eller valutaswappar.”
på s. 9
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