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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 september 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 90

Motion om finansförvaltning
LTV 150252

Sverre Linton (M) föreslår i en motion inkommen 2015-02-18 att Landstinget
Västmanland arbetar för att finansförvaltningspolicy och riktlinjer ändras så att
begränsningen för hur stor andel som för utgöras av utländska innehav/investeringar
tas bort.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingets finanspolicy har tydliga regler för hur stora andelar respektive
tillgångsslag får utgöra av den totala portföljen. Anledningen till de tydliga gränserna
avseende hur mycket respektive tillgångsslag ska utgöra av den totala portföljen är
att säkerställa att den totala portföljen har en god riskspridning. Portföljens
sammansättning är vidare ett resultat av vilken avkastning landstinget vill uppnå på
kapitalet över tid för att trygga pensionsåtagandena. Andelen utländska aktier i
portföljen är ett resultat av ovanstående avvägningar.
Reglerna är också tydliga kring vad som ska ske när minimum och maximum nivåerna
för respektive tillgångsslag nås. Reglerna innebär, förenklat, att de tillgångar som
säljs är de som utvecklats bäst, men som kanske inte alltid kommer att utvecklas bäst
framöver. Tillvägagångssättet säkerställer en god riskspridning och att risken i
portföljen därmed hålls på en önskvärd nivå.
Historiskt har denna modell varit framgångsrik och skapat ett mervärde i landstingets
kapitalförvaltning. Det är också en modell som tillämpas av många större
kapitalförvaltare då det finns många studier som visar att modellen över tid skapar
bättre avkastning än andra modeller.
Landstinget ser, tillsammans med Landstinget Sörmland och Region Örebro Län, över
finanspolicyn årligen och föreslår uppdateringar vid behov. Senast portföljens
sammansättning prövades var under andra halvåret 2013, inför fastställande av den
nuvarande finanspolicyn i landstingsfullmäktige. Efter det har ingen uppdatering
bedömts nödvändig, då portföljavkastningen varit väsentligt bättre än målsättningen
samtidigt som risken varit på önskad nivå. Förutsättningarna på finansmarknaderna
ändras dock ständigt och nuvarande marknadsklimat, med bland annat rekordlåga
räntor, kommer att innebära lägre framtida avkastningspotential än vad som varit
fallet de senaste åren. Inför nästa översyn av finanspolicyn, vilken planeras ske i
början av 2016, kommer portföljsammansättningen att ses över.
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I ärendet yttrar sig
Denise Norström (S), Sverre Linton (M), Bengt-Åke Nilsson (FP), Kenneth Östberg (S),
Tomas Högström (M) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Denise Norström med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Sverre Linton med flera yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Mohammed Rashid, Evelina Goderholt, Stephanie Bruksgård,
Asta Matikainen Lecklin, Elin Johansson, Mathias Goldkuhl, Susanne Henning,
Jenny Landernäs, Sten Linder, Carina Sjölund, Andreas Weiborn och Johan Widén
(samtliga M) reserverar sig till förmån för Sverre Lintons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare
Justerat 2015-09-30

Glenn Andersson
Ordförande

Birgitta Andersson

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-09-30 intygas:
Rätt utdraget intygas 2015-10-02

Lotta Rajahalme

