
 
 

 

Medelsförvaltningsreglemente för Osby pastorat 

 

Förvaltningsorganisation 

Arbetsutskottet utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med 

riktlinjerna i placeringspolicyn. Kyrkokamreren bistår arbetsutskottet med råd och 

vägledning inför besluten som inhämtas bland annat från de banker och finansföretag 

där pastoratet är kund. Det praktiska arbetet med omplaceringarna utförs av 

kyrkokamreren. 

 

 

Förvaltningens syfte och mål 

Pastoratets sparkapital har byggts upp under mycket lång tid och ska förvaltas för 

kommande generationer. Medelsförvaltningsreglementet omfattar pastoratets 

sparkapital förutom behållningen på det löpande transaktionskontot. De befintliga 

skogsfastigheterna omfattas inte av medelsförvaltningsreglementet. Pastoratets kapital 

ska vara värdesäkrat mot inflation och pastoratet ska även få utdelning. Målet ska vara 

att kapitalet på lång sikt ska ge minst fyra procent, mätt i real avkastning. 

 

 

Etiska aspekter 

Pastoratet ska inte placera medel i företag som verkar inom branscherna: spel och 

pornografi. Genom att föra en tydlig dialog med de förvaltare pastoratet använder sig 

av ska placeringar i dessa branscher undvikas.  

 

 

Riskutrymme för förvaltningen 

Desto längre placeringshorisont desto högre risk kan man ta. Samtidigt är det viktigt att 

inte ha alltför kraftiga variationer i värdepappersportföljens värde. För att säkerställa 

detta och garantera utdelning ska pastoratets lägsta tillåtna nivå av räntebärande 

värdepapper vara 40 %. Pastoratet ska sprida sitt kapital på flera olika emittenter 

(utgivare). Vid större omplaceringar ska kapitalet omplaceras vid olika tidpunkter. Vid 

initial omplacering från bankkonto eller vid förändringar i referensportföljens 

procentuella fördelning mellan tillgångsslagen ska kapitalet placeras om under 3-5 år, 

vid ett flertal tillfällen varje år och enligt en i förväg bestämd tidsplan. Genom detta 

förfaringssätt minskas risken vid omplaceringarna radikalt. 

 

 

 Referensportfölj och tillgångsslag 

• Räntebärande värdepapper, även obligationer/ 

företagsobligationer och fastigheter  

inom pastoratets näringsverksamhet  40 %  

 

• Aktier/aktiefonder   60 % 

• Möjlighet att placera upp till 5 % inom mikrokapitalmarknaden/ideella 

placeringar 

 



Pastoratet har även möjlighet att placera i fast egendom. Beslut om sådan placering 

tas av kyrkofullmäktige. Placering i fast egendom omfattas inte av krav på 

rebalansering. Om ett köp av fast egendom genomförts ska 

medelsförvaltningsreglementet justeras.  

 

 

Avvikelser och rebalansering 

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av portföljen 

förändras. För att behålla önskad diversifiering ska portföljen, vid behov, 

rebalanseras fyra gånger per år, i mitten av mars, juni, september och december. 

 

 

Rapportering och utvärdering 

Placeringsrådet/arbetsutskottet svarar för den löpande utvärderingen av 

förvaltningen samt av de förvaltare som pastoratet använder. Varje halvår ska 

kyrkorådet få en skriftlig rapport om utvecklingen. Rapporten ska innehålla följande 

uppgifter: 

 

• Marknadsvärdet för de värdepapper som ingår i förvaltningen 

• Den löpande avkastningen som upparbetats under perioden 

• Relevanta nyckeltal 

• En utförlig rapport i samband med årsskifte”. 

 


