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Plats och tid Microsoft Teams, kl. 10:00 – 10:20 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Andreas Olsson (C), 1:e vice ordförande  
Malin Lauber (S), 2:e vice ordförande 
Oliver Rosengren (M) 
Catharina Winberg (M) 
Ulf Hedin (M) 
Jon Malmqvist (KD) 
Gunnar Nordmark (L) 
Magnus P Wåhlin (MP) 
Martin Edberg (S) 
Rose-Marie Holmqvist (S) 
Tomas Thornell (S) 
Maria Garmer (V) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Christer Svensson (SD) 
Sofia Stynsberg (M)  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Thomas Magnusson (C) 
Arijeta Reci (S) 
Pernilla Tornéus (M) 
Anton Olsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Anna Zelvin (KD) 
Cheryl Jones Fur (MP) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Johnny Werlöv (V) 
 

 
Tjänstepersoner 

 
Monica Skagne, kommunchef 
Anna Rosander, ekonomi- och finanschef 
Jonas Nilsson, finansansvarig 
Martin Fransson, sekreterare 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Martin Fransson 

Ordförande Andreas Olsson  
 

Justerare Malin Lauber 
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Justerade paragrafer §§ 78-79 

Anmärkning På grund av den pågående pandemin så 
genomförs mötet som ett digitalt möte där 
samtliga deltar digitalt. 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-02-16 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (6) 

 

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 16 
februari 
§ 78 Dnr 302917 

Justering av protokoll............................................................................... 4 

§ 79 Dnr 2020-00629 
Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom nyttjande 
av prognostiserat överskott 2020 -försäkringslösning för 
intjänad pensionsrätt (IPR97) ................................................................ 5 
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§ 78 Dnr 302917  
 
Justering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Malin Lauber (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
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§ 79 Dnr 2020-00629  
 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande genom 
nyttjande av prognostiserat överskott 2020 -
försäkringslösning för intjänad pensionsrätt (IPR97) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att trygga delar av kommunens 

pensionsskuld via försäkringslösning till en engångskostnad om 
40 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt) att belasta årets  
resultat 2020. 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att verkställa 
inlösen av pensionsskulden efter genomförd förnyad 
konkurrensutsättning via ramavtal med SKL Kommentus 
(Pension 2019). 

   
Bakgrund 
Mot bakgrund av det höga preliminära resultatet år 2020 skapas 
utrymme för att ta extra kostnader. Kommunchefen fick därför i 
november 2020 i uppdrag av den styrande majoriteten att ta fram 
förslag på hur delar överskottet 2020 kan användas för kostnader inom 
pensionsområdet.   

1. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 (§ 304) att öka 
avsättningen för pensioner med 1% mot bakgrund av ökade 
livslängdsantaganden (motsvarande cirka 20 miljoner kronor).  

 
2. Kommunfullmäktige beslutade vidare att genomföra en inlösen 

av delar av kommunens pensionsskuld med försäkringsbolag till 
en engångskostnad om maximalt 40 miljoner kronor.  

 
Kommunchefen fick enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-12-01 i 
uppdrag att efter nytt beslut i kommunstyrelsen verkställa inlösen med 
hänsyn tagen till tillgängligt utrymme i prognostiserat resultat för 2020. 
Kommunstyrelsen beslut 2020-12-01 villkorades av kommunfullmäktiges 
beslut i ärendet 2020-12-15. 
 
Beslutspunkt ett ovan är verkställd och ingår i preliminärt resultat för 
2020. Nivån på engångskostnaden för inlösen av pensionsskuld enligt 
punkt två är föremål för beslut 2021-02-16 och belastar årets resultat 
med ytterligare 40 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 1 februari 2020 för ärendet 
och lämnar förslag till beslut. 
 
Växjö kommuns preliminära resultat 2020 medger utrymme för extra 
kostnader för tryggande av pensioner om 40 miljoner kronor.  
Förslaget till beslut ryms inom överskottsmålet och är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning. Preliminärt resultat för Växjö 
kommun (2021-02-02) efter inlösen av del av kommunens pensionsskuld 
uppgår till 215 miljoner kronor. 
 
En försäkringslösning med en resultateffekt på 40 miljoner kronor, och 
en uppskattad total likviditetseffekt på cirka 170 miljoner kronor, 
innebär en minskad framtida risk för pensionsskuldförändringar, lägre 
pensionskostnader, samt en möjlighet till avkastning och återbäring som 
kan bidra till finansiering av framtida pensionskostnader.  
 
En försäkringslösning bedöms innebära samma trygghet för individen 
som nuvarande tryggande av pensionsrätten via beskattningsrätten.  
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschef 
 
För kännedom 
HR chef  
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