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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Måndag den 18 maj 2015, kl. 13.00-13.30  

 

Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Thomas Nilsson (s) 

 Maria Åhlén (s) 

 Roland Axelsson (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Benny Blom (m) 

 Henrik Ölvebo (mp) 

 Bernt Nordgren (ns) 

 Fredric Olofsson (mav)   

 Monica Nordvall Hedström (m), tjg ers 

 Gun Isaxon (mav), ej tjg ers 

 

Övriga deltagande Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Göran Sandström, ekonomichef 

 

Utses att justera Roland Axelsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndag den 18 maj 2015, kl. 16.00 

 

Underskrifter Sekreterare § 140 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Jeanette Wäppling  

 

 Justerande  

  Roland Axelsson   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag § 140 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2015-05-18  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-05-19 Datum för anslags nedtagande 2015-06-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson     
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 

§ 140 309 

Avtal med KPA om försäkringslösning för intjänad pensionsrätt IPR 309 
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 KS/2015:341 -050 

 

§ 140 

Avtal med KPA om försäkringslösning för intjänad pensionsrätt IPR  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Gällivare kommun tecknar avtal om försäkring enligt KPA offert, 

 

att försäkringen finansieras genom försäljning av kommunens placeringar avsatta för 

pensionsändamål,  

 

att eventuellt överskjutande belopp som ej täcks av försålda värdepapper, finansieras ur 

kommunens rörelsekapital. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen § 188 2014-10-20 beslutade att uppdra åt kommunledningskontoret 

att, i samarbete med Söderberg & Partners, genomföra en analys och gå ut med en an-

budsförfrågan avseende upphandling av ramavtal för möjlighet att försäkra delar av 

kommunens pensionsåtaganden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68 2015-04-14 beslutade att anbud lämnat av KPA 

Pensionsförsäkring AB, Stockholm antas och avtal tecknas. 

 

KPA har den 2015-05-13 inkommit med offert avseende försäkringslösning per den 1 

juni 2015. Offerten avser totalt 427 personer födda 1945-01-01 och 1953-08-22. 

Den totala försäkringspremien för dessa uppgår till totalt 159 933 123 kronor. På detta 

belopp skall dessutom betalas särskild löneskatt om 24,26 %, vilket blir 38 799 776 

kronor. Detta innebär att den totala kostnaden för försäkringslösningen blir 198 732 899 

kronor. 

 

Den värdepappersportfölj som Gällivare kommun byggt upp för detta ändamål har per 

2015-05-13 ett preliminärt marknadsvärde på 192 Mkr. Detta innebär att den totala 

premien för försäkringslösningen idag överstiger portföljens marknadsvärde med cirka 

6,8 Mkr, dvs. ungefär det belopp som vi med gällande kommunplan för 2015 skulle ha 

placerat i värdepappersportföljen om inte beslutet om denna försäkringslösning varit 

förestående. 
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För att undvika premietillägg måste försäkringsbeloppet inbetalas per den 1 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom försäljning av kommunens värdepappersportfölj för pensionsändamål täcks f n 

nästan hela beloppet inklusive löneskatt. Inbetalningen av försäkringspremien kommer 

att belasta årets resultat 2015, men då vi under tidigare års balanskravsutredningar av-

satt 194 Mkr för detta ändamål kommer vi nu att kunna hänvisa till synnerliga skäl i 

2015 års balanskravsutredning. Försäljningen kommer också att realisera betydande 

reavinster, f n cirka 48 Mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga specifikt kända. 

 

Förslag till beslut 

att Gällivare kommun tecknar avtal om försäkring enligt KPA offert, 

 

att försäkringen finansieras genom försäljning av kommunens placeringar avsatta för 

pensionsändamål,  

 

att eventuellt överskjutande belopp som ej täcks av försålda värdepapper, finansieras ur 

kommunens rörelsekapital, 

 

att paragrafen justeras i anslutning till dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 68. 

2. Muntlig presentation 2015-05-18 för kommunstyrelsen. 

 

 


