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Inlösen pensionsskuld

Ekonomichefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till inlösen av
pensionsskuld.

Ärendesammanfattning

Kommunen har en ansvarsförbindelse hos KPA som uppgår till ca 148 mkr per 221231.
Kommunen har idag en årlig kostnad/utbetalning på 9 mkr för pensionerna i ansvarsförbindelsen och
för att minska denna kostnad är förslaget att göra en inlösen år 2022. Fördelarna med att göra en
inlösen är bland annat att det frigörs pengar som kan användas i driften alternativt till investeringar.

Förslaget är att resterande resultat utöver överskottsmål 2% går till inlösen av pensioner, som högst 30
mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga Inlösen Pensioner

Ärendet
Robertsfors Kommun står likväl som andra kommuner i Sverige inför stora finansiella utmaningar
enligt prognoser från SKR. Prognoser visar på att de ekonomiska förutsättningarna från och med år
2023 inte kommer vara lika goda som de varit och kommer vara fram till år 2022.

Ekonomikontoret har fortsatt under år 2022 tittat på en långsiktig finansiell planering då det är en
förutsättning för att kommunen ska kunna bibehålla en budget i balans de kommande åren. Inom
finansiell planering ryms bland annat belåningsgrad, likviditetsplanering, pensionsskuld och
kassaflödesanalys.

Pensionsskulden är en av kommunens största kostnadspost och här behöver det införas ett proaktivt
arbetssätt som innebär en långsiktig planering och bevakning av skulden. Kommunen har idag en
försäkringslösning som innebär att åtaganden fram till 1997 ligger i en ansvarsförbindelse, dvs, utanför
kommunens balansräkning.
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Beslut ska skickas till:
Ekonomichef

Konsekvensanalys och synpunkter
Jämställdhets konsekvensanalys
Ingen påverkan

Konsekvenser verksamhet
Inga konsekvenser

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Inga synpunkter

Konsekvenser på andra fattade beslut
Inga andra fattade beslut.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Kommer minska framtida kostnader.

Resurser
Inga

Finansiering
Inga ekonomiska effekter som kommer behöva finansieras på annat sätt.
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