
 

Kommunernas pensionsåtagande ökar till 
450 miljarder kronor 

Skandia har för sjätte året i rad presenterat en kommunal pensionsskuldsrapport i vilken 

kommunernas finansiella situation presenteras. I rapporten presenteras att den kommunala 

pensionsskulden i balansräkningen uppgår till cirka 240 miljarder kronor och att 

pensionsavsättningen som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår till ytterligare 210 miljarder 

kronor.  

Ett pensionsåtagande om cirka 450 miljarder kronor innebär en betydande finansiell utmaning för 

landets kommuner. Kommunernas förutsättningar att möta denna finansiella utmaning varierar stort. 

Många kommuner saknar även en strategi eller en åtgärdsplan för hur de skall möta denna utmaning 

och förlitar sig i bästa fall på leverantörer eller förmedlare för information och hjälp.  

Förändrade spelregler och förändrat läge? 

Enligt den befintliga redovisningsmodellen ska pensioner intjänade efter 1998 idag redovisas som en 

skuld i balansräkningen medan pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som en 

ansvarsförbindelse. Enligt ett statligt utredningsförslag skall pensioner intjänade före 1998 flyttas till 

balansräkningen från och med 2018 vilket kommer att få konsekvenser på såväl det finansiella 

resultatet och för budget- och planeringsarbetet.  

Förutom det faktum att soliditeten försämras, som i genomsnitt sänks från ca 50 % till ca 10 %, så 

kommer även volatiliteten i resultat- och balansräkningen att öka markant. Detta då förändringar i 

pensionsåtagandet, antingen till följd av faktiska förhållanden eller till följd av omvärderingar, 

framgent kommer få ett direkt genomslag vilket inte alltid varit fallet tidigare eftersom dessa till stor 

del påverkade ansvarsförbindelsen.  

Flytten kommer även att påverka kommunernas kostnader, oftast till det positiva. Detta skapar ett 

finansiellt handlingsutrymme som kan användas för att bättre förbereda och trygga verksamheten.  

Hoppas på det bästa – planera för det värsta 

Givet storleken på den finansiella utmaningen – 450 miljarder – bör kommunerna i högre 

utsträckning ägna pensionerna den uppmärksamhet som ämnet förtjänar. Hur många andra 

kommunala verksamheter som omsätter 450 miljarder är så outredda och oanalyserade?  
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Kommunerna har ett flertal olika alternativa finansieringslösningar att tillgå för att möta utmaningen 

vilka har både för- och nackdelar. Men för att kunna välja rätt alternativ krävs både en genomgång av 

nuläget och en klar bild över de framtida utmaningarna. PwC:s pensionsexperter kan hjälpa 

kommuner och landsting med en genomlysning av frågeställningarna och bistå med stöd i frågan att 

välja den bästa lösningen utifrån såväl behov och finansiella ställning.   
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