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Arbetsmodell  
Beslut om placering fattas av en arbetsgrupp (Placeringsgruppen) som består av en 
förbundsstyrelseledamot, förbundets Generalsekreterare och Ekonomichef, varav sistnämnda även är 
sammankallande. Placeringsgruppen ansvarar för att följa förbundets placeringspolicy genom 
regelbundna avstämningar och uppföljning.  
 
Placeringsgruppen har möjlighet att till sig knyta ytterligare en ledamot med relevant erfarenhet inom 
området.  
 
Vid beslut i Placeringsgruppen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar 
ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. Sådan aktör ska ha Finansinspektionens tillstånd att 
bedriva diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument. Extern förvaltare ska följa denna 
placeringspolicy. 
 
Parasport Sveriges Ekonomichef har i uppdrag att: 

- sköta placeringar och den löpande kapitalförvaltningen enligt Placeringsgruppens beslut.  

- till Placeringsgruppen samt Förbundsstyrelsen rapportera minst två gånger per år om 

periodens avkastning. 

- vara företrädare i de löpande kontakterna med förvaltare. 

 
Placeringspolicy  
Placeringspolicyn redovisar riktlinjer för placerings- och köp/säljhandläggningen av olika värdepapper 
inom Parasport Sverige. Dessa riktlinjer ska ses som en ram för handläggningen. Med 
köp/säljhandläggningen avses det löpande arbetet med investering av förbundets kapital i 
värdepapper. Denna policy täcker inte de olika stiftelser som ligger under förbundets övriga 
förvaltning, som har en egen styrelse utsedda av förbundsstyrelsen. 
 
Parasport Sverige investerar huvudsakligen i räntemarknaden respektive aktiemarknaden.  Parasport 
Sveriges förbundsstyrelse fattar årligen beslut om fördelningen baserat på en rad omvärldsfaktorer, 
riskbenägenhet och målsättning med placeringarna. Förbundsstyrelsen beslutar årligen hur mycket av 
tillgängligt kapital av likvida medel som ska placeras i räntemarknaden respektive aktiemarknaden 
beroende på vilken risk förbundet är redo att ta. 
 
Tillgångsslag   Min Normal Max 
Aktier  35% 50% 60% 
Räntebärande värdepapper 35% 50% 65% 
 
Den bank som Parasport Sverige väljer att samarbeta med, vad gäller förbundets finansiella 
placeringar och samtliga fondförvaltare ska ha tydliga riktlinjer för socialt ansvarsfulla investeringar.  
 
Placerare ska ta i beaktning att Parasport Sverige har valt att inte placera pengar direkt inom följande 
industrier: 

- Vapenindustrin 

- Tobaksindustrin 

- Sexindustrin 

Utöver dessa kriterier ska miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning beaktas när investeringsbeslut 
fattas. Placeringar ska, där så är möjligt, göras i hållbar utveckling i enlighet med de globala 
hållbarhetsmålen. Företagen bör tillhandahålla en hållbarhetsredovisning som följer internationella 
normer. 
 
Placerare ska regelbundet ”screena” sina fonder och kunna redovisa den etiska uppföljningen av 
investeringar. 
 


