
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2014-04-16 Blad 1 () 
 
Plats och tid  Folkets Hus i Strömsund, kl.8.15-9.00. 

Beslutande  Gudrun Hansson (s), ordförande 
  Susanne Hansson (s) 
  Lennart Oscarsson (s) 
  Malin Axelsson (s) 
  Angelica Johannesson (s) 
  Jan-Olof Andersson (m) 
  Göran Espmark (c) 
  Ragnar Lif (c) 
  Göran Edman (rd) 
  Ulf Sjölén (s), tjg ersättare 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare 
  Jan-Olof Olofsson (m), tjg ersättare 
  Nils-Bengt Nilsson (c), tjg ersättare 
  

Övriga närvarande Inez Wiberg, kommunsekretare 
 Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef 
 Anders Andersson, kommunchef 
 
Utses att justera Jan-Olof Andersson 

Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, 2014-04-16 
plats och tid 
 Sekreterare ....................................................................... Paragraf  96 
  Inez Wiberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Gudrun Hansson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Jan-Olof Andersson 
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-04-16 

Datum då anslag sätts upp 2014-04-16 Datum då anslag tas ned  2014-05-08 
 
Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
    Inez Wiberg 
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§ 96 Dnr 2014.99 042 

Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse  

Anmärkning har inkommit från revisorerna angående redovisning av 
pensionsskulder. 
 
Grundprincipen för Strömsunds kommun är givetvis att följa Lagen om 
kommunal redovisning, KRL.  
 
Skälen till kommunens avsteg från att inte redovisa pensionsförpliktelser 
och pensionskostnader enligt blandmodellen är flera. Det övergripande 
syftet är att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställ-
ning i enlighet med 2 kap.3 § Årsredovisningslagen. När kommunen ar-
betade fram sina finansiella mål under tidigt 2000-tal insåg man vikten av 
att ta ansvar och planera för den kommande ökningen av pensionsutbe-
talningar. Detta ansågs extra viktigt med anledning av vårt vikande be-
folkningsunderlag.  
 
År 2006 när kommunen ändrade redovisningsmodell från blandmodell 
till fullfonderingsmodell (hela ansvarsförbindelsen som en skuld i balans-
räkningen) fanns det goda indikationer på att en lagförändring var i sikte 
inom ett fåtal år. Idag är det ett 30-tal kommuner och landsting som redo-
visar enligt fullfonderingsmodellen, och ingen lagförändring inom detta 
område synes inom överskådlig framtid.  
 
Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, lämnar en en skrivelse till Fi-
nansdepartementet varje år, utan att få något svar. 
 
Strömsunds kommuns avsikt är att återgå till redovisning av pensions-
förpliktelser och pensionskostnader enligt blandmodellen. Detta kräver 
förändring av kommunens finansiella mål och strategiska inriktning, in-
kluderade tidigare gjorda försäkringslösningar och pensionsstiftelse.  
 
Dessutom är det av stor vikt att RKR´s utkast till rekommendation ”Kost-
nadsredovisning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 samt re-
dovisning och värdering av vissa externt förvaltade pensionsmedel” trä-
der ikraft så att det i så fall sammanfaller med kommunens ändring av 
modell. 
 
Ekonomichefens förslag till beslut: 
 
1. Strömsunds kommun har för avsikt att följa lagen och kommer att 

återgå till blandmodellen för att redovisa pensionsförpliktelser och 
pensionskostnader.  

Justering (sign) 
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2. Inför återgången krävs en analys av vilka förändringar som behöver 

göras av kommunens finansiella mål och strategisk inriktning inklude-
rande försäkringslösningar och pensionsstiftelse. 

 
3. Hänsyn ska även tas till Rådet för kommunal redovisning, RKR´s, ut-

kast till rekommendation Kostnadsredovisning av pensionsförmåner 
som intjänats före år 1998 samt redovisning och värdering av vissa ex-
ternt förvaltade pensionsmedel. 

 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Strömsunds kommun har för avsikt att följa lagen och kommer att 
återgå till blandmodellen för att redovisa pensionsförpliktelser och 
pensionskostnader.  

 
2. Inför återgången krävs en analys av vilka förändringar som behöver 

göras av kommunens finansiella mål och strategisk inriktning inklude-
rande försäkringslösningar och pensionsstiftelse. 

 
3. Hänsyn ska även tas till Rådet för kommunal redovisning, RKR´s, ut-

kast till rekommendation Kostnadsredovisning av pensionsförmåner 
som intjänats före år 1998 samt redovisning och värdering av vissa ex-
ternt förvaltade pensionsmedel. 

 
Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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