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Syftet med placeringspolicyn är att utgöra en grund för en effektiv och ansvarsfull förvaltning 
av organisationens kapital och tillgångar för att säkerställa långsiktig hållbarhet så att 
organisationen kan fortsätta insatserna för fattigdomsbekämpning och lindra akut nöd.  
 
Förvaltningsorganisation  
 
Ansvarsfördelningen inom organisationen finns beskriven i arbetsordningen som fastställs 
och revideras av styrelsen en gång per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationens 
förvaltning av kapital och tillgångar. Styrelsen ska revidera eller fastställa denna 
placeringspolicy en gång per år eller vid behov.  
 
Styrelsen kan genom beslut delegera ansvar för förvaltningen till direktor och 
ekonomiansvarig, eller ingå avtal om diskretionär förvaltning med mål att erhålla en positiv 
avkastning efter förvaltningsavgifter som överstiger kontoplacering. Sådan delegering eller 
uppdragsavtal ska innehålla limiterade placeringsramar i överensstämmelse med denna 
policy.  
 
Riktlinjer för storleken på organisationens eget kapital 
 
Hjärta till Hjärta ska ha ett eget kapital som minst motsvarar aktuell omsättning för en 
genomsnittlig månad. Som mest bör det egna kapitalet inte överstiga omsättningen under 
en tremånadersperiod. I de fall det egna kapitalet understiger eller överstiger omsättningen 
för en genomsnittlig månad respektive omsättningen under en tremånadersperiod ska 
styrelsen ta fram en långsiktig åtgärdsplan. Vid fastställandet av åtgärdsplanen ska Svensk 
Insamlingskontrolls regelverk respekteras. 
 
 
Placeringsregler  
 
Allmänt 
Organisationen ska förvalta placeringsbara medel med fokus på låg risk och god avkastning.  
Etik 
Medlen ska, i enlighet med organisationens värdegrund, inte placeras i företag som bedriver 
verksamheter inom alkohol-, tobaks-, vapen- eller pornografisk industri.  
Enbart placeringar i företag som på ett trovärdigt sätt arbetar med miljö och klimat, har en 
god affärsetik och respekterar de mänskliga rättigheterna och rättvisa arbetsvillkor kan vara 
aktuella för placering av organisationens medel.  
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Riktlinjer 
Huvudprincipen för Hjärta till Hjärta är att inte aktivt placera i aktier eller aktiefonder. 
Likvida medel motsvarande en månads omsättning, bör hållas på transaktionskonto med 
bästa möjliga ränta. Det kapital som finns tillgängligt för placering kan placeras på bankkonto 
eller i räntefonder, och räntebärande värdepapper. Minst 50 % av det placeringsbara 
kapitalet bör med kort varsel kunna omvandlas till likvida medel.  
 
De olika tillgångsslagen för det placeringsbara kapitalet bör ha följande fördelning:  
0 – 100 % Bankkonto och räntefonder  
0 – 50% Räntebärande värdepapper 
 
Räntebärande värdepapper ska vara omsättningsbara, ha låg kreditrisk och 
räntebindningstid anpassad till antagen placeringstid. Värdepappersportföljen får inte 
belånas.  
 
Värdepapper och annan egendom erhållna genom arv eller gåva 
Om värdepapper som erhålles genom arv eller gåva inte överensstämmer med de etiska 
reglerna eller placeringsreglerna i övrigt är det möjligt att motta sådana värdepapper men 
en ansvarsfull avveckling ska ske inom rimlig tid.  
Värdepapper inklusive fondandelar bör avvecklas inom sex månader. Fastigheter och 
bostadsrätter som inte är strategiska för vår verksamhet avvecklas inom ett år.  
 

Rapportering  
Direktor och ekonomiansvarig ansvarar för att följa upp och rapportera om utfall och risker i 
kapitalförvaltningen. Den externa rapporteringen av kapitalförvaltningen inkluderas i  
organisationens årsredovisning. 

 


