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Tid och plats

17 november 2020, kl. 12:00-12:30, Digitalt möte

Paragrafer

193-194

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2020-11-18

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Viktoria Söderling

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Sara Sjödal (C), Ordförande
Emma Lokander (M), 1:e vice
ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Carola Fredén (M)
Sarah Näslund (L)
Samtliga ledamöter närvarande via
videolänk

Tjänstemän och övriga

Nicklas Rydgren, sekreterare
Randi Graungaard, kommundirektör
Veikko Niemi, ekonomichef
Samtliga närvarande via videolänk

Underskrifter
Sekreterare
Nicklas Rydgren
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Viktoria Söderling
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Anslaget tas ner: 2020-12-10

Viktoria Söderling (S)
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)
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Kommunstyrelsen
2020-11-17
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare - Viktoria Söderling
193

Godkännande av föredragningslistan
2020 KS

2020/42

194

Ansökan om gottgörelse från Uppsala
läns pensionsstiftelse

2020/850

Ordförande sign

Justerare sign

2

Sekreterare sign
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§ 193

Dnr 2020/42

Godkännande av föredragningslistan 2020 KS
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 194

Dnr 2020/850

Ansökan om gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att söka gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse (ULP) i enlighet med
Tryggandelagen §§14 och 15 för belopp utbetalda under 2019 avseende
åldersgrupper födda 1947 eller tidigare, vilket uppgår till 15 044 078 kronor.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Erica Aspgren Wallin (S),
Barbro Wiklund (S) och Christina Holmström (S) reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet

Det fanns per den 31 december 2019 utrymme att begära gottgörelse eller
för att säkra fler åldersgrupper (permutation) från pensionsstiftelsen
motsvarande marknadsvärdet 89,6 miljoner kronor minus värdet på
ansvarsförbindelsen för den del vi säkrat via UPL 63,8 miljoner kronor
vilket blir 25,8 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2020 var
marknadsvärdet för Tierps kommuns andel i ULP cirka 80 miljoner kronor.
Gottgörelse får, enligt Tryggandelagen §§ 14 och 15, avse löpande utgifter
eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår.
För Tierps Kommun innebär det att en gottgörelse för 2019 skulle uppgå till
15 044 078 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2012 § 158 att Tierps
kommun ska ingå i bildandet av stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse"
med syfte att utfästelser om pension som är intjänat innan 31 december
1997, som givits av kommunen till dess arbetstagare eller deras
efterlevande.
Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2013 i § 35, att Tierps kommun skall
avsätta 75 miljoner kronor (inklusive löneskatt), som en första avsättning till
i Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. Den 14 februari 2017 §4
beslutade KS av avsätta ytterligare 94 miljoner kronor, samt att uppta 16,6
miljoner kronor som en tillgång och förutbetald kostnad, som en följd av
den löneskatt som utfaller vid avsättningen till Uppsala läns gemensamma
pensionsstiftelse.
Totalt summerar ovanstående att Tierps Kommun har avsatt 169 miljoner i
Uppsala läns pensionsstiftelse samt inbetalat 16,9 miljoner i förutbetald
löneskatt till skatteverket för att trygga utbetalningarna för pensioner
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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intjänade före 31 december 1997 gentemot medarbetare födda 1947 eller
tidigare.
Per den 31 december 2019 uppgick ansvarsförbindelsen för medarbetare
födda 1947 och tidigare till 63,8 miljoner kronor. Avsatt i pensionsstiftelsen
är som beskrivet ovan 169 miljoner kronor Det finns fler anledningar till att
ansvarsförbindelsen har minskat en del avser att Tierps kommun har
utbetalat pension en annan del avser att antalet personer naturligen har
minskat.
I pensionsstiftelsen har dessa 169 miljoner kronor placerats i olika
värdepapper vid årsskiftet 2019-12-31 var marknadsvärdet 89,6 miljoner
kronor.
Totalt har Tierps Kommun 207,3 miljoner i ansvarsförbindelser för
pensioner intjänade för 1997, för medarbetare födda 1949 eller senare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En positiv likvidmässig påverkan på 15 044 078 kronor
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till förslaget till förmån för eget förslag
enligt följande att-sats:
att genom permutation av pensionsstiftelsen trygga utfästelser om pensioner
som givits av Tierps kommun åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller
deras efterlevande avseende pensioner som intjänats till och med år 1997 för
åldersgrupper födda efter 1947 och till och med de åldersgrupper som ryms
inom befintligt överskott.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande
förslag.
Beslutsunderlag



KPAs underlag

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Uppsala läns pensionsstiftelse
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