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Tid och plats: 

 

Torsdag den 25 november 2021, klockan 18:00-18:10, Folkets hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista på sida 4. 

  

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Nermina Crnkic, stabschef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen den 25 november 2021 i Folkets hus i Sibbhult  

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

120 - 120 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-26 

Datum då anslaget tas ned 2021-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

        Namn och närvarande 
                 Ledamöter 

§ 120 

   Ja Nej 

M Patric Åberg  X  

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

 X  

M Siv Larsson  X  

M Erling Emsfors Tjänstgörande 

ersättare för 

Martin 

Skagerholm (M) 

X  

M Camilla Dahlström  X  

C Esbjörn Svensson  X  

C Therese Svensson 

Collin 

 X  

M Ulf Gabrielson Tjänstgörande 

ersättare för 

Marie-Louise 

Fredin (KD) 

X  

S Anders Bengtsson   X 

S Sven-Arne Persson   X 

S Susanne Karlsson   X 

SD Ann-Sofie Stolpe  X  

SD Mikael Christersson Tjänstgörande 

ersättare för Göte 

Färm (SD) 

X  

   Namn och närvarande 
 Ersättare 

M Linn Alexandersson 

S Sandra Frostensson 

V Roland Nilsson 

SD Göran Svensson 
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§ 120 
 

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) 
Dnr: KS 2021/02494 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Genomföra partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) med ett belopp på 

20 miljoner kronor inklusive löneskatt 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har 2021-08-31 en ansvarsförbindelse som uppgick till 202 

miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen är pensionsskuld för intjänad pensionsrätt till och med 
1997-12-31, för vilken inga avsättningar gjorts löpande. Ansvarsförbindelsen betalas ut när 
intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i 

pension. 

Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras fortlöpande, vilket innebär att 

pensionsskulden inte ökar. Den regleras vid intjänandet av lön och inte vid utbetalning av 
pension som före 1998. 

Östra Göinge kommun har placerade medel för att täcka delar av ansvarsförbindelsen. Dessa 

medel uppgår per 2021-08-31 till 60,1 miljoner kronor vilket motsvarar 29,7 % av 
ansvarsförbindelsen. 

Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen gör att Östra Göinge kommuns skulder till sina 
pensionstagare minskar, då KPA Pension förvaltar medel och senare reglerar skulderna. 
Inlösen av pensionsskuld får resultateffekt det året man gör inlösen. Det kommer även få en 

positiv framtida påverkan på resultatet då utbetalningarna minskar. Enligt nytt förslag till 
kommunal redovisningslag kommer resultatpåverkan i framtiden att försvinna. Dock innebär 

en minskning av skulden att de årliga inbetalningarna till pensioner minskar. Inlösen av 
pensionsskuld ska i allt väsentligt jämställas med en avbetalning av en skuld. 

Observera att för mottagaren av pensionsutbetalning märks ingen skillnad, varken i beloppens 

storlek eller i avsändare, då KPA Pension redan idag administrerar pensionerna åt Östra 
Göinge kommun. Östra Göinge kommun har gjort liknande partiell inlösen av pensionsskuld 

år 2016 med 45 miljoner kronor, 2017 med 30 miljoner kronor och år 2018 med 35 miljoner 
kronor, 2019 med 5 miljoner kronor. Totalt 115 miljoner kronor mellan åren 2016–2019 
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Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på beslutsförslaget. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att kommunstyrelsen har två 

förslag att ta ställning till; ordförandens förslag att genomföra en partiell inlösen av 
pensionsskuld med ett belopp på 20 miljoner kronor inklusive löneskatt samt Anders 

Bengtssons (S) yrkande på avslag på ordförandes förslag att genomföra partiell inlösen av 
pensionsskulden på 20 miljoner kronor.  
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att Kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.  

 
Votering begärs. 
 

Votering 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på ordförandens förslag att 
genomföra en partiell inlösen av pensionsskuld med ett belopp på 20 miljoner kronor 
inklusive löneskatt och att en Nej-röst är en röst på Anders Bengtssons (S) yrkande på att 

avslå ordförandes förslag att genomföra partiell inlösen av pensionsskulden på 20 miljoner 
kronor. 

 
§ 120 Votering – Beslut om att genomföra en partiell 
inlösen av pensionsskuld med ett belopp på 20 
miljoner kronor inklusive löneskatt 

§ 120 

  Ja Nej 

M Patric Åberg X  

M Daniel Jönsson Lyckestam X  

M Siv Larsson X  

M Erling Emsfors X  

M Camilla Dahlström X  

C Esbjörn Svensson X  

C Therese Svensson Collin X  

M Ulf Gabrielson X  

S Anders Bengtsson  X 

S Sven-Arne Persson  X 

S Susanne Karlsson  X 

SD Ann-Sofie Stolpe X  

SD Mikael Christersson X  

Resultat 10 3 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 10 Ja-röster och 3 Nej-röster har beslutat i 
enlighet med ordförandes förslag att genomföra partiell inlösen av pensionsskuld 

(ansvarsförbindelsen) med ett belopp på 20 miljoner kronor inklusive löneskatt 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Susanne Karlsson (S) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut. 
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Protokollsanteckning 
Sandra Frostensson (S) och Roland Nilsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 18 november 2021 

 Östra Göinge kommun - KPA 
 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
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