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Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångs-
utdelning av tillgångar till SKL:s medlemmar 
I detta cirkulär finns uppgifter om förändrade premier för vissa avtalsförsäkring-
ar som beslutats under innevarande år 2009. Dessutom lämnas preliminära upp-
gifter om pålägg för avtalsförsäkringar och beräknade pensionspålägg för år 
2010. 

SKL:s styrelse har beslutat om engångsutdelning till medlemmarna om samman-
taget en miljard. I bilaga till detta cirkulär finns en lista över återbetalningen till 
respektive landsting och kommun. 

Sänkta premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring-
en år 2009 
Styrelsen för AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukför-
säkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring sänks för hela innevarande år 
2009. Trots den finansiella krisen är AFA Försäkring väl konsoliderat. AFA gör 
bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara be-
tydligt lägre än förutsett, till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen 
som medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA 
Sjukförsäkring. År 2009 blir premiesänkningen extra stor på grund av en en-
gångseffekt då reserverna anpassas till en lägre nivå av sjukersättningsfall. 

Jämfört med de uppgifter vi publicerade i december 2008 sänks premierna med 
sammantaget 0,80 procent (inklusive löneskatt 0,84 procent) av lönesumman. 
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Reviderade premier för avtalsförsäkringar 2009 
Procent 
Avtalsförsäkring Ny premie för 

2009 
Tidigare pre-
mie för 2009* 

Förändring 

TGL (KPA) 0,30 0,30  
AGS-KL 0,80 1,44 –0,64 
TFA-KL 0,01 0,01  
Avgiftsbefrielseförsäkring (inkl löneskatt) 0,25 0,45 –0,20 
Summa avtalsförsäkringar 1,36 2,20 –0,84 

*Enligt Cirkulär2008:90. 

Det totala pålägget för arbetsgivaravgifter för 2009 sänks i och med detta från 
40,45 till 39,61 procent. I de flesta kommuner budgeteras och bokförs detta på-
lägg som en schablonkostnad i den interna driftredovisningen. Om avgiftssänk-
ningen år 2009 bör påverka denna internredovisning, eller om effekterna av sänk-
ningen hanteras centralt är en resursfördelningsfråga för varje kommun att ta 
ställning till. 

Preliminära arbetsgivaravgifter för 2010 
Utifrån den information vi har idag beräknar vi den preliminära arbetsgivarav-
giften för kommuner år 2010 till 40,13 procent. 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 
Vi har för närvarande inga nya uppgifter om arbetsgivaravgifter enligt lag 2010. 
Besked om eventuella förändringar i dessa brukar vanligen komma i budgetpropo-
sitionen. I tabellen i bilaga 1 är dessa avgifter därför oförändrade jämfört med 
2009. 

Avtalsförsäkringar 
Nedgången av långtidssjukskrivningarna efter reformeringen av den allmänna 
sjukförsäkringen leder till en sänkning av premierna jämfört med tidigare nivå. 
AFA bedömer att premiebehovet för AGS-KL kommer att uppgå till 1,20 procent, 
och för avgiftsbefrielseförsäkringen till 0,37 procent inklusive löneskatt. Notera 
att det är något högre än den extra låga premienivån avseende år 2009. Premiesat-
sen för TFA-KL bedöms kvarstå på 0,01 procent. Beslut avseende år 2010 för 
dessa premier fattas dock först i december 2009.  

Vi har inga uppgifter som tyder på att KPA kommer att ändra premierna till tjän-
stegrupplivförsäkringen, TGL-KL. 
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Beräknade pensionspålägg 
För 2010 rekommenderar vi ett oförändrat pålägg på 6,83 procent inklusive lö-
neskatt. Den avgiftsbestämda delen höjs visserligen 2010, men detta uppvägs av 
lägre kostnader för förmånsbestämda pensioner, särskilt som kostnaden för dessa 
var något höga i vår rekommendation för 2009. 

Uppgifterna för den kollektivavtalade pensionen grundar sig på KPA:s beräkning-
ar och baseras på ett vägt genomsnitt. Genomsnittssiffran för pensionskostnaden 
kan skilja sig en hel del från den enskilda kommunens kostnad. 

Återbetalning till SKL:s medlemmar 
Styrelsen för SKL beslöt vid sammanträde den 18 juni att godkänna en återföring 
till medlemmarna i form av en engångsutdelning. Beslutet innebär att kommuner-
na och landstingen 2009 har en fordran på förbundet. Denna fordran kommer att 
regleras under första halvåret 2010. Det sammanlagda beloppet uppgår till en mil-
jard kronor och den likvid som respektive medlem kommer att erhålla framgår av 
bilaga 2. För kommunernas del uppgår återbetalningen totalt till 512 miljoner kro-
nor. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Kajsa Jansson tfn 08-
452 78 62 och Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51. Båda kan nås via e-post på mönst-
ret: fornamn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning  
Sektionen för ekonomisk analys 
 
 
 
Signild Östgren 

 Kajsa Jansson 

Bilagor 
Bilaga 1Arbetsgivaravgifter för kommuner reviderade år 2009 och prel. 2010 
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