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 Kommunstyrelsen 

 

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och 
landstinget i Uppsala Län 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun ska komma att ingå i en pensionsstiftelse för att trygga utfästelser om 
pension, som getts av kommunen till dess arbetstagare eller deras efterlevande, i enlighet med 
beskrivningen i ärendet, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att i samspel med övriga kommuner i länet utforma 
placeringsriktlinjer för pensionsstiftelsen. 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Inom ramen för effektiviseringsberedningen diskuteras områden där kommuner i länet och 
Uppsala läns landsting kan nå effektiviseringsvinster genom samverkan. Beredningen har bl.a. 
resulterat i att det bildats gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet för sex kommuner i 
länet samt att en gemensam nämnd för räddningstjänst har skapats för Uppsala, Tierp och 
Östhammar kommuner. En ytterligare fråga som aktualiserats är om det kan skapas synergier 
för länets kommuner genom att tillsammans finna lösningar på hur utfästa pensionsåtagande 
ska tryggas. 
 
Effektiviseringsberedningen gav länets ekonomichefer i uppdrag att ta fram förslag på hur en 
sådan pensionsstiftelse kan utformas. Ekonomichefsgruppen har tagit fram ett principmaterial 
innehållande förslag till stadgar samt ett förslag till konsortialavtal mellan de kommuner som 
ska ingå i stiftelsen.  
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Diskussioner förs för närvarande om hur det kapital som ska tryggas i stiftelsen ska placeras 
för att stiftelsen ska kunna svara upp mot kraven på dels värdesäkring av kapitalet dels en 
avkastning därutöver. 
Det material som tagits fram av arbetsgruppen har före sommaren delgivits respektive 
kommun inom länet samt även skickats till landstinget i länet, bilaga 1. Materialet är ett 
underlag för ett principställningstagande om att medverka till bildandet och därmed att ha 
avsikten att ingå i stiftelsen.  
 
Kommunledningskontoret har överlagt om ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid 
två tillfällen under 2012. 
 
Ärendet bereds nu i respektive kommun och ett flertal av kommunerna är positiva till att bilda 
en gemensam pensionsstiftelse inom länet. För att kunna ingå i stiftelsen och då även vara en 
part i konsortialavtalet krävs att kommunen gör en insättning i stiftelsen. Detta kan ske så fort 
stiftelsen är bildad eller vid senare tidpunkt. Det innebär att det räcker med att en kommun gör 
en placering för att stiftelsen ska vara bildad, övriga kommuner och landstinget kan anslutas 
vid senare tidpunkt. 
 
Förslaget 
Att planera för framtida pensionsutbetalningar är ett sätt att skapa stabilare förutsättningar för 
att behålla en ekonomi i balans. Utgångspunkten är att varje generation genom sina 
skattebetalningar ska täcka de kostnader som är förenade med produktion av den service 
generationen erhåller. I nuvarande pensionskostnadslösning för en kommun bär framtida 
generationer kostnaden för pensioner intjänade före 1998. 
 
Här redovisas de överväganden som gjorts avseende hur pensionsåtagandet ska kunna tryggas 
och hur pensionskostnaderna ska kunna hanteras. En kommun kan välja tre sätt att trygga det 
åtagande som kommunen har för de pensionsutfästelser som getts till medarbetarna. 
 
Tryggandet kan endera ske genom att bygga upp kapital i balansräkningen (skuldförning) 
eller genom en försäkringslösning eller genom avsättningar till en pensionsstiftelse. Beroende 
på vilket beslut kommunen tar så påverkar det kommunens ekonomi både i ett kortare och 
längre perspektiv. 
 
I kommuner och landsting belastar sedan 1998 såväl pensionsutbetalningar till medarbetare 
avseende ansvarsförbindelsen som pensionsintjänande för dagens medarbetare den 
kommunala ekonomin. Under de närmaste decennierna kommer pensionsutbetalningarna på 
ansvarsförbindelsen att öka och därmed vara ansträngande för många kommuner och 
landsting. I nedanstående matris redovisas några frågor som ska prövas vid valet av tryggande 
för att möta de framtida ökade pensionskostnaderna. 
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Skuldförning Försäk ring Stif telse

Kapitalet uteslutande till 
pensioner

Nej Ja Ja

Kom m un m åste sk juta till 
m er kapital v id behov

Ja Ja Ja

M öjlighet att använda 
pensionskapitalet i 
verksam heten

Ja Nej Ja, v ia återlån

M öjlighet att påverka 
förvaltare och förvaltning

Ja Nej Ja

M öjlighet att resultatreglera Nej Nej Ja

Avkastningsskatt Nej Ja Ja

Löneskatt U tbetalt belopp Avsatt belopp Avsatt belopp

 
 
Förslaget är att kommunerna bildar en gemensam pensionsstiftelse i vilken även landstinget i 
Uppsala län kan ingå. Grunden för att välja stiftelse är främst möjligheten till resultat-
utjämning samt att pengar som placeras hos stiftelsen till del kan återlånas till kommun eller 
landsting. Resultatutjämning åstadkoms genom att begära gottgörelse ur stiftelsen de år då 
resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna och att avstå från gottgörelse de år då 
kostnaderna klaras inom ramen för de skatteintäkter som finns. Syftet med en pensions-
stiftelse är således dels att säkra, trygga, det åtagande som kommunen gjort avseende 
medarbetarnas pensioner för att underlätta de framtida utbetalningarna dels att få en jämnare 
belastning av kostnader mellan skattebetalande generationer. 
 
En gemensam pensionsstiftelse har bedömts vara det mest kostnadseffektiva sättet att förvalta 
pensionsmedel. En pensionsstiftelse bedöms inte medföra administrativa kostnader i någon 
större omfattning. 
 
Något om stiftelse som form för tryggande av pensionsförpliktelser 
En pensionsstiftelse utgör en säkerhet för de pensionsförpliktelser som kommunerna har 
gentemot sina medarbetare eller dess efterlevande. Stiftelsen innebär inte att kommunen 
befrias från ansvaret för givna pensionslöften utan stiftelsen är endast kommunens verktyg för 
att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare. I bilaga 2 finns en 
PM om pensioner, pensionsskuld, tryggande av pensionsåtagande samt pensionsmedels-
förvaltning. 
 
Tillvägagångssättet vid tryggande av pensionsförpliktelser genom pensionsstiftelse är att 
arbetsgivaren överför medel till stiftelsen. Pensionsstiftelsen utfäster inte pension, det gör 
arbetsgivaren. Stiftelsen betalar inte heller ut pension, det gör arbetsgivaren på samma sätt 
som i dag. Då pensionsutbetalning skett till de tidigare medarbetare begär kommunen 
utbetalning, gottgörelse, från stiftelsen motsvarande del av vad som utbetalts. Förutsättningen 
för att stiftelsen ska kunna lämna gottgörelse är att stiftelsens tillgångar minst motsvarar 
värdet av den skuld den ska trygga. 
 
Särskild löneskatt betalas i dagsläget på pensionsutbetalningar (24,26 %). Vid 
stiftelsealternativet betalas löneskatt istället redan när kapitalet avsätts till stiftelsen. 
Värdetillväxten i stiftelsen lönebeskattas därmed inte. 
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Till skillnad från egen skuldförning av pensionsmedel betalar en stiftelse så kallad 
avkastningsskatt. Avkastningsskatten är ca 0,4 procent av pensionskapitalet.  
Avkastningsskatten är den största nackdelen för alternativet med en pensionsstiftelse. Denna 
skatt kan dock till del kompenseras av att löneskatt inte uppkommer på den värdetillväxt som 
uppstår på det kapital som stiftelsen förvaltar. 
 
I bilaga 3 finns en beskrivning av skatteeffekterna som är förknippade med en 
pensionsstiftelse. 
 
Kommentarer till föreslaget konsortialavtal och stadgar 
Konsortialavtalet skapar ett forum där samtliga kommuner som ingår i stiftelsen dels får 
möjlighet till insyn och inflytande i stiftelsen dels tar successiva beslut om kommuner som 
ska ingå i stiftelsen samt föreslå arbetsgivarrepresentanter till stiftelsens styrelse. Avtalet har 
setts som nödvändigt då det inte är praktiskt att ha samtliga kommuner representerade i 
stiftelsens styrelse. Om samtliga kommuner och landstinget skulle ingå i styrelsen för 
stiftelsen kommer styrelsen att kunna bli 18 personer då arbetstagarparterna ska ha en 
representant per stiftare i styrelsen. 
 
De stadgar som redovisas i ärendet är att se som standardstadgar för en pensionsstiftelse. Det 
som gjorts i nu aktuella stadgar är att föra in hur stiftelsen ska hantera det förhållande att det 
är flera parter som ingår i stiftelsen och att det är flera parters kapital som ska förvaltas. 
 
Beslutsgången för bildande av stiftelse 
Länets kommuner prövar nu bildande av en gemensam pensionsstiftelse. I detta ärende 
föreslås att Uppsala kommun beslutar att medverka till att en stiftelse bildas där kommunen 
ska ingå. 
 
Beslutsgången i ärendet föreslås ske i följande steg: 
1.kommunstyrelserna i respektive kommun prövar om kommunen ska ingå i stiftelsen. 
 
2. slutligt förslag till bildande av stiftelsen tas fram innehållande stadgar, konsortialavtal 
varvid respektive kommun som ska ingå i stiftelsen utser representanter i konsortiet samt även 
får möjlighet att lämna förslag till styrelse. 
 
3. stiftelsen registreras hos Länsstyrelsen i Stockholms län varvid styrelsens medlemmar ska 
registreras för godkännande av finansinspektionen. 
 
4. styrelsen beslutar om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys där en redovisning ska ske 
av stiftelsens avkastningsmål och hur de ska beräknas, en kvantifiering av den förväntade 
avkastningen och de risker som finns i de kapitalplaceringar som stiftelsen får göra samt hur 
rapportering av befintlig risk i gjorda placeringar ska ske. Både placeringsriktlinjerna samt 
konsekvensanalysen ska godkännas av Finansinspektionen. 
 
För att ge en mer komplett bild av vad hur stiftelsen är tänkt att fungera redovisas för 
kännedom förslag till stadgar för stiftelsen, förslag till konsortialavtal och styrelsesamman-
sättning för stiftelsen. Bifogat finns förslag till stadgar för stiftelsen (bilaga 4) samt förslag 
till konsortialavtal (bilaga 5). Dessa kommer att finnas i slutgiltig form när ärendet förs för 
ställningstagande i kommunfullmäktige. 
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Genom att kommuner successivt kan ansluta sig till stiftelsen ska konsortialavtalen förnyas. 
Kommunstyrelsens i respektive kommun bör därför få ett bemyndigande att svara för det 
undertecknandet av konsortialavtal så länge det endast handlar om att ansluta nya 
medlemmar. 
 
Målet är att pensionsstiftelsen ska vara uppsatt för att kunna tas i bruk per 2013-01-01. 
Respektive kommun avgör sedan i vilken takt de ska avsätta medel till stiftelsen för tryggande 
av del av sitt pensionsåtagande och blir då en del av konsortiet och ansluts därigenom till 
stiftelsen. 
 
För att respektive stiftare ska kunna göra avsättningar till stiftelsen måste de ta fram en aktuell 
beräkning på sin pensionsskuld. Av denna skuld ska det sedan anges hur stor del av åtagandet 
som tryggas genom stiftelsen. Denna beräkning och del som tryggas kommer sedan att utgöra 
en bilaga till stiftelsestadgan som då blir unik för respektive stiftare, se förslag till stadgar § 2. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildande av en pensionsstiftelse är förknippade med kostnader för bl.a. framtagning av 
placeringsriktlinjer där externa resurser används. Kostnaden för detta uppskattas till högst 100 
tkr och fördelas mellan de kommuner som medverkar i bildandet av stiftelsen. Uppsala 
kommuns andel av denna kostnad kan beräknas till 75 tkr och finansieras inom kommun-
styrelsens budget. 
 
Kapitalet som finns placerat i pensionsstiftelsen kommer att belastas med avkastningsskatt 
och vid inbetalningen ska särskild löneskatt betalas. Normalt betalas särskild löneskatt på de 
faktiska pensionsutbetalningarna dvs. vid en senare tidpunkt. Motvikten till dessa två 
belastande faktorer är att den förräntning som uppkommer på kapitalet i stiftelsen blir fri från 
särskild löneskatt. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 












































