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20 
 

April 

 
Kommunstyrelsens ledamöter kallas till extra sammanträde ons-
dagen den 20 april 2016, klockan 11.00, Virveln, Folkets Hus, för be-
handling av ärende enligt föredragningslista. 
 
  
 
Susanne Hansson  Lena Haglund  
Ordförande  Sekreterare 
  lena.haglund@stromsund.se 
 
 
 
 
 
Vid förhinder ring 161 06 eller skicka mail i så god tid som 
möjligt! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Kommunstyrelsen 2016-04-20  2  
     

     

Justering (sign) 
  

 
Förklaring till kommunfullmäktiges presidium med anledning 
av anmärkning från revisionen 

Kommunens revisorer riktar i revisonsberättelse den 8 april 2016 anmärkning 
mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lag om kommunal redo-
visning, samt avstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2016, § 72, att godkänna årsredo-
visningen för 2015. 
 
Kommunfullmäktiges presidium begär en förklaring till varför kommunsty-
relsen tagit detta beslut. 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Då ingen förändring av tidigare avsiktsförklaring föreligger lämnar kommun-
styrelsen följande förklaring: 
 
Kommunfullmäktige tog beslut i februari 2015 att fortsätta redovisa pensioner 
enligt så kallade fullfonderingsmodell tills den statliga utredningen har 
kommit med förslag på eventuell lagändring. 
 
I slutet på mars 2016 överlämnade utredningen KomRed sitt betänkande "En 
ändamålsenlig kommunal redovisning " SOU 2016:24 till regeringen. 
 
Förslaget avseende pensionsredovisningen går helt i linje med kommunens 
redovisning. Det är inte rimligt att under den korta tid som återstår återgå till 
en pensionsredovisning enligt blandmodell. Den nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____  
 
Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut § 12/2015 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 17 

§ 12 Dnr 2015.45 040 

Pensionsredovisningsmodell 

Kommunen redovisar sedan år 2006 sina pensioner enligt principen att alla 
kända pensionsskulder ska finnas med i balansräkningen (så kallad fullfonde-
ringsmodell). 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) säger att endast nya pensionsskul-
der från och med år 1998 ska finnas upptagna i balansräkningen (så kallad 
blandmodell). 

Enligt tidigare uttalanden har kommunstyrelsen för avsikt att följa den kom-
munala redovisningslagen vad gäller pensionsredovisningsmodell, men inte 
preciserat vilket år detta kan ske. 

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) hade förslag på en ny rekommen-
dation som enligt tidigare besked väntades bli klar i november 2014. 
Regeringen tillsatte en utredning – En ändamålsenlig kommunal redovisning, Dir. 
2014:125 - i augusti 2014, och därmed slutförde inte RKR sin rekommendat-
ion. Utredningen ska vara klar i mars 2016, och om det blir någon lagändring 
kan den troligen träda ikraft tidigast år 2018.  

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ser positivt på att denna fråga blir 
utredd av Finansdepartementet! 

Kommunens syfte med val av redovisningsmodell har hela tiden varit god 
ekonomisk hushållning. Fördelning av resurser till verksamheterna ska ske på 
bästa sätt, och inte påverkas negativt av ökade pensionsutbetalningar. Om re-
dovisningsmodellen skulle förändras från år 2016 har kommunen cirka 10 
mkr att minska på verksamheterna, utöver eventuella underskott som inte är 
hanterade från föregående år. 

Ett antal åtgärder har gjorts för att ta ansvar och planera för de kommande stora 
pensionsutbetalningar (uppkomna under den tiden då kommunsektorn expan-
derade kraftigt, och man förutsåg inte då att man behövde lösa den framtida 
finansieringen).  

Detta arbete påbörjades kring år 2000 och har resulterat i gjorda försäkrings-
lösningar för 85 mkr, och 202 mkr är nu hittills överförda till en pensionsstif-
telse.  

Justering (sign) 

Bilaga



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 18 

 

 
§ 12 forts. 

 
Preliminärt kan pensionsstiftelsen lämna gottgörelse (utbetala) till kommunen 
från år 2018. På detta sätt stärks kommunens ekonomi de år pensionsutbetal-
ningarna förväntas vara som allra störst. 
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi föreslår följande: 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmo-
dellen fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen 
om det inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Beredning 
 
Kommunstyrelsen § 46/2015 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen fortsätter att redovisa enligt så kallade fullfonderingsmodellen 
fram till den kommande lagändringen, alternativt den gamla lagen om det 
inte blir någon förändrad lagstiftning på området. 
 

2. Kommunen fullföljer sin plan för pensionsstiftelsen. 
 

3. Kommunstyrelsen följer Finansdepartementets utredning. 
 

Reservationer 
 
Britt-Inger Roos (c), Ylva Hansson Glantz (v), Göran Edman (rd) och Mona 
Bjurström (rd) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
Kommunrevisionen 
 

  

Justering (sign)  
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