
 

Cirkulärnr: 1998:163 

Diarienr: 1998/2567 

Handläggare: Anders Nilsson, kh 

Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning 

Datum: 1998-10-16 

Mottagare: Ekonomi/Finans 

Personal 

Rubrik: Kalkylerade PO-pålägg, avtalspensioner och särskild 
löneskatt 



 1998:163 
 
 
 
 
 

  

 
Sektionen för ekonomistyrning 1998-10-16 
Anders Nilsson, kh 

 

 Ekonomi/Finans 
Personal 
 

 

 

 

Kalkylerade PO-pålägg, avtalspensioner och särskild 
löneskatt 
 

I cirkulär 1998:147 var vi inte klara med beräkningen av påslaget för 
av-talspensioner och särskild löneskatt. Vi har nu genomfört beräkningar för 
att komma fram till vilken genomsnittlig nivå som är mest relevant att 
kalkylera med i den löpande beräkningen i budget och 
internredovisningssammanhang. Det genomsnittliga kalkylpåslaget för 
avtalspensioner blir 4,0 % och påslaget för löneskatt blir 0,97 % för år 1999. 

I andra kalkyleringsammanhang än i den interna och löpande kostnadsför-
delningen kan det dock vara befogat att beräkna kostnad för avtalspensioner 
på ett mera detaljerat sätt. 

Förutsättningar för kalkylen 

Vårt kalkylantagande är att via ett PO-påslag fastställa den genomsnittliga 
kostnaden, för alla inom pensionsavtalets tillämpningsområden i landets 
samtliga kommuner. I kalkylen försöker vi fånga kostnaden för ett års nyin-
tjänade pensionsförmåner hos de som är anställda.  

På samma sätt som tidigare år är det  således ett schabloniserat genom-
snittspåslag vi tagit fram. För den interna kostnadsfördelningen i en kom-
mun ger detta en rimligt rättvisande fördelning. Administrativt är det också 
betydligt enklare än att t.ex. fördela ut olika påslag som anpassas till facklig 
tillhörighet och lönenivå på individnivå. 

Det är således inte exakt samma kostnad som vi kalkylmässigt fördelar till 
verksamheterna som vi bokför som externa kostnader i kommunens 
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resultaträkning. I den externa redovisningen påverkas pensionskostnaden 
t.ex. även av utbetalda pensioner och värdesäkring av intjänade pensioner.  

Tidigare år har vi haft ett påslag på 2,5 % plus löneskatt. Den interna kost-
nadsfördelning som detta lett till har i många fall inneburit att en differens 
uppstått jämfört med de externt bokförda kostnaderna för pensionsskuldens 
förändring. Med det förändrade påslaget och pensionsredovisningens nya 
reglering i redovisningslagen bör förutsättningarna för en ökad samstäm-
mighet mellan den internt fördelade totalkostnaden och den externt bokförda 
kostnaden förbättras. Någon exakt samstämmighet kommer dock inte att 
uppnås då kalkylen återspeglar nyintjänandet och den externt bokförda 
kostnaden avser pensionskostnad enligt redovisningslagen. 

Genomsnittskostnad 

Utifrån det nya pensionavtalet (PFA) och de olika avtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor som nu är slutna med de olika 
arbetstagarorganisa-tionerna varierar pensionsavgiften mellan olika 
avtalsområden. För lönenivåer under det s.k lönetaket är t.ex. kostnaden för 
SKTF:s avtalsområde 3,4 % medan det är 4,5 % för Kommunal. För de 
arbetstagare som ligger över lönetaket tillkommer en förmånsbestämd 
utfästelse, kompletterande ålderspension, varför det verkliga påslaget blir 
högre. Samtidigt sker inget pensionintjänande för de arbetstagare som är 
under 28 år vilket innebär att det kalkylerade påslaget kan nedräknas något. 
Ett pensionsintjänande sker dock för den personal som är ledig enligt 
Föräldraledighetslagen eller frånvarande p.g.a. av sjukdom vilket ökar 
påslaget. För de arbetstagare som är födda före 1938 gäller fortsättningsvis 
det gamla avtalet, PA-KL. I våra beräkningar har vi så lång som möjligt 
beaktat dessa faktorer. 

Vi vill särskilt påtala de svårigheter som uppkommer när ett PO-pålägg för 
personalen inom räddningstjänsten skall beräknas. I underlagen för vårt 
framräknade genomsnittliga påslag på 4,0 % ingår räddningstjänstens perso-
nal på samma sätt som övrig personal som är anställd i kommuner. I jäm-
förelse med andra verksamhetsområden i en kommun kostar räddningstjäns-
ten mer då merparten av denna personal i likhet med tidigare kan få rätt till 
särskild ålderspension före 65 års ålder. Det är relativt vanligt att rädd-
ningstjänsten är organiserad i form av kommunalförbund. När denna verk-
samhet särredovisas kommer det antagligen att visa sig att kostnaden för 
intjänandet av avtalspensioner blir högre än den genomsnittliga för hela 
kommunsektorn. I de underlag vi har haft tillgång till har vi dock inte kunnat 
kalkylera fram en generell och genomsnittlig procentsats avgränsat för enbart 
räddningstjänsten.  

PO-påslagets olika delar 

Det framgår av beskrivningen ovan att påslaget består av många delkompo-
nenter vilka innehåller olika grader av osäkerhet. Kalkylen kan sammanfattas 
i följande delar. 
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Kalkylerade PO-pålägg 
 
A. Årets nyintjänade enl PFA och PA-KL   3,7 % 

B.  Intjänande av kompletterande ålderspension 
     och särskild ålderspension före 65 års ålder  0,3 % 

Summa genomsnittligt PO-pålägg, avtalspension  4,0 % 

PO-pålägg för särskild löneskatt    0,97% 

SUMMA       4,97% 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Anders Nilsson och 
Britta Hagberg, tel 08-772 41 00. 

Frågor om pensionsavtalets innehåll kan även ställas till Anders Mellberg, 
förhandlingssektionen, tel 08-772 47 25. 

 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för ekonomistyrning 

 

 

Lennart Hansson  Anders Nilsson 

 

 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1998-10-16 4 

 

 


	Kalkylerade PO-pålägg, avtalspensioner och särskild löneskatt

