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§ 150

Partiell inlösen av pensionsskuld 2021
Dnr KS/2021:592
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Offert från KPA om 4,5 mkr för partiell inlösen av pensionsskuld antas.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att minska framtida kostnader och därmed öka det framtida
ekonomiska utrymmet, föreslås del av prognosticerat resultat för 2021 att
användas till partiell inlösen av kommunens pensionsskuld.
Per 2021-08-31 är ansvarsförbindelsen 219 mkr. Kommunfullmäktige
antog 2003 en plan om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen, den del av
pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, de år som resultatet
medger det. Från och med budget 2022 finns årlig partiell inlösen med som
ett finansiellt mål.
Offerten om 4,5 mkr innebär en minskad årlig pensionskostnad om ca 200
tkr/år from 2030/2031.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Offert KPA
_____
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
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Partiell inlösen av pensionsskuld 2021
KS/2021:592
Förslag till beslut
Offert från KPA om 4,5 mkr för partiell inlösen av pensionsskuld antas.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att minska framtida kostnader och därmed öka det framtida
ekonomiska utrymmet, föreslås del av prognosticerat resultat för 2021 att
användas till partiell inlösen av kommunens pensionsskuld.
Per 2021-08-31 är ansvarsförbindelsen 219 mkr. Kommunfullmäktige
antog 2003 en plan om att lösa in delar av ansvarsförbindelsen, den del av
pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, de år som resultatet
medger det. Fån och med budget 2022 finns årlig partiell inlösen med som
ett finansiellt mål.
Offerten om 4,5 mkr innebär en minskad årlig pensionskostnad om ca 200
tkr/år from 2030/2031.
Utredning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser

Partiell inlösen medför att ansvarsförbindelsen minskar. Offerten om 4,5
mkr innebär en minskad årlig pensionskostnad om ca 200 tkr/år från och
med 2030/2031.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Offert KPA
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Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten

Linn Sohl
Ekonomichef

Informationsklass: Intern

#

Sunne Kommun
2022-02-01

Offert nr 6521,1

Engångspremier för intjänad pensionsrätt 1997-12-31 PFA
Pensionärer
0
Aktiva/Avgångna
4 496 696
Total premie
4 496 696

Till grund för offerten ligger de uppgifter som arbetsgivaren (samt eventuellt tidigare
arbetsgivare) har rapporterat in till KPA Pension samt KPA Pensionsförsäkrings vid var tid
gällande premiegrunder.
Observera att den slutliga premien kan bli högre eller lägre om förutsättningarna ändras, till
exempel om ny lön rapporteras in eller den dag från och med vilken arbetstagaren ska
omfattas av försäkringen ändras.
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