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1 Verksamhetens övergripande uppdrag 

Koncernbanken är Västra Götalandsregionens interna bank dit all bank- och finansverksamhet inom 

organisationen är centraliserad. Enheten hanterar koncernens kapitalförvaltning, upplåning och finansiella 

riskhantering. Koncernbanken ansvarar också för koncernkontosystemet vilket är ett centralt bankkontosystem 

som alla Västra Götalandsregionens förvaltningar är kopplade till. 

Ett av Koncernbankens mest kritiska uppdrag är att säkerställa Västra Götalandsregionens 

betalningsberedskap. Det innebär att det alltid måste finnas tillgång till likviditet för att kunna fullgöra 

betalningsskyldighet till motparter som anställda, leverantörer, banker med flera.  

Ansvarsområdena inom koncernbanken innefattar: 

2 Finansiella strategin 

I maj 2020 antog Regionfullmäktige en ny Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen (RS 2020–01165). 

Den finansiella strategins syfte är att - utifrån ett antal finansiella utmaningar – bibehålla en stark ekonomisk 

situation för Västra Götalandsregionen, på såväl kort som lång sikt. Dessa finansiella utmaningar handlar om 

långsiktiga åtaganden för framtida pensionsutbetalningar och att den befintliga likviditeten som kan användas 

för att möta dessa åtaganden bedöms minska de närmaste åren. 

Historiskt sett har Västra Götalandsregionen inte haft någon likvidmässig avsättning för att möta 

likvidbelastningen från den totala pensionsskulden. Den förmånsbestämda delen av pensionskostnaderna är 

inte likviditetspåverkande och har därför kunnat användas för att finansiera investeringsutgifterna. 

 

Likviditeten har mellan 2005–2018 stärkts främst på grund av goda koncernresultat och investeringsnivåer som 

inte nått upp till budgetramarna. Detta har inneburit att inga externa lån har tagits för att finansiera de 

investeringar som hanterats inom budgetramarna.  

 

Sedan 2020 har sammanlagt 10 000 mnkr avsatts till en pensionsmedelsportfölj och Koncernbanken gör årliga 

beräkningar på eventuella nya insättningar i portföljen. Portföljen utvecklades väl under 2021 och det 

finansiella målet uppnåddes. Under 2022 har nedgångarna på de finansiella marknaderna inneburit att 

portföljen troligtvis inte uppnår målet för 2022.  

 

3 Planerad finansverksamhet 2023 

Året som gått har präglats av oro på de finansiella marknaderna och såväl ränte- som aktieplaceringar har haft 

stora nedgångar i värde. För att diversifiera riskerna i portföljerna har ett arbete inletts att komplettera 

innehaven i portföljerna med alternativa investeringar och planen är att implementera dessa i 

pensionsportföljen och den långa portföljen under 2023.  
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Finanspolicyn ska uppdateras och där är det främst ränteförvaltningen och den dynamiska allokeringsmodellen 

som använts i portföljerna sedan 2016 som kommer att ses över för att eventuellt ersättas med en annan 

modell. 

Inga nya lån tas upp under 2023 utan investeringar i spårvägen kommer finansieras med egen likviditet, då den 

totala likviditeten är fortsatt hög.  Ett ärende kommer tas upp till regionstyrelsen för att amortera en del av de 

lånförfall som sker under året. Vid utgången av 2023 kommer totala låneskulden i så fall uppgå till 4 945 mnkr  

Det finns ett beslut från regionfullmäktige om att göra en ytterligare insättning i pensionsportföljen på 500 

mnkr under 2023. Insättningen görs genom att likviditetsportföljerna minskar med motsvarande kapital. Ett 

nytt pensionsavtal träder i kraft under 2023, vilket pekar på att det kommer krävas mindre avsättning till 

pensionsmedel under kommande år. I augusti kommer utfallet för detta pensionsavtal vara känt och en ny 

långtidsprognos för pensionsskulden kommer tas fram för att beräkna framtida avsättningar till 

pensionsportföljen. 

Arbetet med att sätta upp en förvaltningsorganisation för Cash Managementfrågor har påbörjats under 2022 

och kommer att fortsätta under 2023. En PCI-DSS certifiering ska färdigställas och ett arbete med utbyte av 

kortterminaler kommer att startas i början av året. 

För att likviditetshanteringen ska ske på bästa sätt görs likviditetsprognoser dagligen för att bedöma om det 

finns tillräckligt med likviditet för att betala löner och leverantörsfakturor, men också för att bedöma om kapital 

kan placeras. Likviditetsprognosen görs idag via Excel. Koncernbanken har idag tillgång till Kommuninvests 

system KI-finans, som idag endast används för att avropa externa lån. I KI-finans finns en modul för att kunna 

göra dagliga likviditetsprognoser. Under 2023 är planen att göra en implementering där likviditetsprognosen 

görs via KI-finans. 

Ett annat utvecklingsprojekt är att påbörja arbetet med att gå över till Twin 360 som är en större uppgradering 

av nuvarande portföljsystem Twin 8. KPMG har fått ett uppdrag att ta fram ett värderingsunderlag för att kunna 

bedöma vad det nya systemet klarar av ställt mot de behov finansverksamheten har. I uppdraget ingår också 

att ta fram en plan för implementering av systemet. Osäkert om implementeringen sker under 2023. 

4 Likviditet 2023 

Västra Götalandsregionens likviditet består av finansiella tillgångar som likvida medel och placeringar. Från och 

med den 1 januari 2019 redovisas alla finansiella tillgångar enligt marknadsvärde. I budgeten görs ingen 

bedömning av hur börsutvecklingen 2023 kan komma att påverka värdet av de finansiella tillgångarna utan 

likviditetsprognosen baseras på tillgångarnas marknadsvärde vid årsskiftet 2022. Likviditeten beräknas för 

årsskiftet 2022/2023 uppgå till cirka 20,1 mdkr (enligt likviditetsprognos delårsbokslut augusti 2022).  

Under 2023 väntas likviditeten påverkas negativt av planerade investeringar. Även investeringarna i spårvägen 

fortsätter kommande år och finansieras med egen likviditet. Likviditeten påverkas positivt av 

pensionsavsättningar. Om beslutade investeringar genomförs och budgeterat koncernresultat blir verklighet 

bedöms likviditeteten öka med ca 700 mnkr jämfört med prognostiserad likviditet för 2022 och uppgå till cirka 

22,8 mdkr vid utgången 2023. 

Storleken på portföljerna är vid ingången 20231 för den korta likviditetsportföljen 4 616 mnkr, den långa 

likviditetsportföljen 6 137 mnkr och pensionsportföljen 10 374 mnkr. (Se koncernbanken finansrapporter för 

detaljerade uppgifter om portföljerna.)  

 

 

  

                                                           
1 Endast utfall per 221130 är tillgängligt i skrivande stund. 
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5 Koncernbankens resultat 

Koncernbankens resultat består av olika delar, dels ett resultat från kapitalförvaltningen och ett internt resultat 

till följd av att koncernbanken är förvaltningarnas och bolagens interna bank. Det finns även ett resultat från 

övriga poster som bland annat består av kostnader för affärssystem och konsulter mm. 

 

Portföljerna beräknas göra ett överskott på 41 mnkr, vilket kommer från fondrabatter och utdelningar. 

 

Portföljerna redovisas enligt marknadsvärde. Det innebär att börsens upp- och nedgångar ger effekt i 

resultaträkningen även utan att en försäljning av innehaven har skett. I budget tas ingen hänsyn till dessa 

värdeförändringar då det inte görs någon bedömning av börsens utveckling under enskilda år. 

Skuldförvaltningen redovisar ett resultat på -90 mnkr. Den stora posten är räntan för upptagna lån hos 

Kommuninvest med 84 mnkr. Lånen har tagits för att finansiera spårvägsaffären. I samband med byggnationen 

av Regionens hus emitterades en grön obligation med en årlig räntekostnad på 15,9 mnkr. En intäktspost är 

budgeterad med 10 mnkr vilket avser ränta på insatskapital hos Kommuninvest. 

 

Förvaltningarna tar upp regionlån för samtliga aktiverade investeringar. Den interna räntan på regionlånen är 

1,5%. Räntan för negativa saldon på likvidkontona är också 1,5%. Räntan för positiva saldon är fortsatt på 0%. 

 

Koncernbanken har en kostnadspost i form av regionbidrag till moderförvaltningen. Storleken på 

regionbidraget beräknas utifrån de interna ränteintäkter som Koncernbanken erhåller av förvaltningarna samt 

övriga poster. Justering av bidraget görs enbart vid större förändringar.  

 

I budgetposten ”gemensamma kostnader” ryms en kostnadspost på 32 mnkr för att få en budget i balans. 

Övriga 5 mnkr är kostnader för system och konsulter. Konsulterna följer upp kapitalförvaltningen samt används 

för andra cash management-relaterade aktiviteter i samband med PCI mm. 

 

 

 

 

 

 


