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INTERN STYRNING OCH KONTROLL I
HANTERING AV LANDSTINGETS PENSIONER

SAMMANFATTNING
Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets
revisorer genomfört en granskning av hantering av landstingets pensioner.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om
landstingsstyrelsen säkerställer att hanteringen är ändamålsenlig och bedrivs
med god intern styrning och kontroll.
Granskningen visar att i stort har landstinget dokumenterade rutiner för
hantering av pensioner. Rutinerna följer regleringar i pensionsavtalen samt
förtroendevaldas bestämmelser. Pensionshanteringen har inte påverkats
nämnvärt av de organisationsförändringar som skett tidigare år. Det finns
tillfredsställande rutiner så att god redovisningssed tillämpas.
Pensionsåtaganden tryggas genom att pensionsskuldens förändring överförs
till kapitalförvaltningen enligt finansstrategin.
Vår bedömning är att landstingsstyrelsen säkerställer att hantering av
pensionerna är ändamålsenlig och bedrivs med tillfredsställande intern
styrning och kontroll. Efter genomförd granskning lämnar vi nedanstående
rekommendationer för det fortsatta arbetet kring pensionshanteringen:







Arbetet med skriftliga rutiner och uppdateringar som påbörjats bör
färdigställas snarast
För att minska sårbarheten bör fler personer kunna hantera rutiner
kring pensioner
Att rutiner för återrapportering av delegation upprättas avseende
kollektivavtal
Att riktlinjer för särskild avtalspension ses över
Att landstinget säkerställer att stickprovskontroller genomförs enligt
arvodesreglementet
Att landstinget behöver se över rutinen för beslut om
pensionsförmåner

Landstingets informationsansvar enligt pensionsavtalen uppfylls för
medarbetare inom landstinget genom Fördll, som är en förmånsportal på
webben. På landstingets interna webbsida bör däremot informationen om
pensioner och förmåner presenteras mer konsekvent och samlat.
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BAKGRUND
Landstinget har en stor pensionsskuld från tiden före 1998. Den kommer
från den tiden då den kommunala tjänstepensionen var bruttosamordnad
med den allmänna pensionen. Detta innebär att kostnaden kommer vid
utbetalning, som börjar vid pensionering, och att dagens skattebetalare
betalar för landstingets tidigare konsumtion. Sedan 1998 är tjänstepensionen
i landstinget en fristående del och till största delen avgiftsbestämd.
Pensionsavgifterna betalas ut löpande till den anställdes pensionsförvaltare.
Landstinget har utöver den avgiftsbestämda delen betydande kostnader för
förmånsbestämda pensioner. Detta innebär pensioner för anställda med
inkomster över taket i det allmänna pensionssystemet.
För de anställda och före detta anställda utgör den kommunala
tjänstepensionen ett komplement till den allmänna pensionen. Reglerna för
de kommunala pensionerna bestäms i kollektivavtal, som är
överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Landstingsfullmäktige
beslutar om regler för de förtroendevaldas pensioner.

SYFTE OCH METOD
Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer
att hantering av pensionerna är ändamålsenlig och bedrivs med god intern
styrning och kontroll. Brister i hantering av pensioner kan leda till
ekonomisk- och förtroendeskada.
Vi har granskat rutiner för rapportering av underlag samt rutiner och
regelverk för hantering av pensioner. Granskningen har omfattat genomgång
av landstingets styrande dokument, några av kollektivavtalen samt
intervjuer. Vi har intervjuat pensionshandläggare, förhandlingschef,
redovisningschef, finanschef och systemförvaltare för Heroma1. Vi har tagit
ett begränsat antal stickprov på rapporterade uppgifter och stämt av att dessa
uppgifter stämmer mellan systemen Heroma och KPA. Verifiering av
underlag för pensioner ingår i granskning av löner under 2018.
Granskningen har pågått under oktober 2017 – januari 2018. De intervjuade
personerna samt administrativ chef har haft möjlighet att faktaavstämma
granskningsanteckningar och synpunkterna har beaktats i rapporten.

1

Landstingets personaladministrativa system

ORG NR 232100-0032 · H:\Revisionskontoret\GEMENSAM\GRANSKNING\Pågående granskningar\Pensionshantering\Granskningsrapport hantering av pensioner.doc ·
Utskriftsdatum: 2018-02-09 08:25

SID 2(18)

GRANSKNINGSRAPPORT

Revisionen
HANDLÄGGARE

DAT UM

DIARIE NR

Tiina Olofsson

2018-01-18

RE-REV18-0005

AVGRÄNSNING
Pensionshanteringen bedrivs under landstingsstyrelsen och omfattar all
personal och förtroendevalda i Landstinget Sörmland. Landstingets bolag
ingår inte i granskningen. Granskningen omfattar inte redovisning av
avsättning, förändring av pensionsskuld och betalda pensionspremier då
dessa granskas vid årsbokslut. Tjänstepensionsförsäkringar ingår inte i
granskningen.

SAMMANFATTANDE BEDÖMING AV REVISIONSFRÅGOR
Finns det skriftliga rutiner för hantering och rapportering av pensioner?
Tillämpas dessa?
I stort finns det dokumenterade rutiner för hantering och rapportering av
pensioner även om vissa dokument behöver uppdateras. Bland annat
behöver rutiner för återrapportering av delegationsbeslut, dokumenterade
rutiner för pensionsutbetalning samt anvisningar för ansökan om
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd för förtroendevaldas
pensionsbestämmelser upprättas. Vår bedömning är att befintliga rutiner
tillämpas.
Överensstämmer regelverket och rutinerna med avtalen?
Vår bedömning är att landstingets rutiner följer regelverken.
På vilket sätt säkerställs att underlag för beräkning av pensioner sker ett
tillförlitligt sätt?
Det finns ett antal kontroller i processen som bidrar till att säkerställa att
underlag är korrekt och ansvarsfördelning är tydlig. Vårt begränsade
stickprov visade att uppgifterna stämde överens med både Heroma och
KPA. Vår bedömning är att landstinget säkerställer att underlag för
beräkning av pensioner sker ett tillförlitligt sätt.
Hur följer rutinerna organisationsförändringar som skett under de senaste
åren?
I stort har inte rutinerna påverkats av organisationsförändringarna.
Pensionsadministration har hanterats central även tidigare. Det finns
anvisningar som inte helt följer nuvarande organisationsstruktur men dessa
kommer att uppdateras enligt uppgift.
Finns det rutiner som säkerställer att god redovisningssed efterlevs gällande
pensioner?
Vår bedömning är att det finns tillfredsställande rutiner för att god
redovisningssed tillämpas.
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På vilket sätt säkerställer landstinget sina pensionsåtaganden?
Landstinget har en pensionsmedelsportfölj som succesivt växer, i takt med
nya avsättningar och värdetillväxt, och som syftar till att underlätta
finansiering av framtida pensionsutbetalningar. Enligt finansstrategin bör
landstinget bygga upp en likvid kapitalförvaltning med inriktning att säkra
kommande utbetalningar. Inriktningen är att avsätta medel motsvarande
pensionsskuldens förändring till kapitalförvaltningen. Förändringen har
överförts till kapitalförvaltningen årligen.
Vår bedömning är landstingsstyrelsen säkerställer att hantering av
pensionerna är ändamålsenlig och bedrivs med tillfredsställande intern
styrning och kontroll.

PENSIONSAVTAL OCH PENSIONSFÖRMÅNER
Reglerna för de kommunala pensionerna bestäms i Allmänna Bestämmelser
(AB) och pensionsavtalet. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK)
och innehåller allmänna anställningsvillkor. Arbetsgivarsidan och
arbetstagarsidan på nationell nivå träffar en överenskommelse om Kollektiv
Avtalad Pension. För att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd,
behöver landstinget besluta om att anta det som lokalt kollektivavtal.
Dessutom finns det också flera lokala överenskommelser, exempelvis
löneväxling till pension.
Enligt landstingsstyrelsens delegation har förhandlingschef rätt att sluta
kollektivavtal. Rutin för återrapportering av delegationsbeslut saknas. Enligt
uppgift planeras återrapporteringen att ske en gång per år.
Enligt förhandlingschefen har landstinget slutit avtalen lokalt och totalt
finns det cirka 30 avtal. Tidigare har avtalen presenterats på landstingets
interna webbsida men numera har vi inte kunnat finna avtalen där. Under
2018 kommer alla avtal finnas tillgängliga i Infobank för samtliga
medarbetare enligt förhandlingschefen.
Scenkonst Sörmland, inom Kultur och utbildning, är medlem i Svensk
Scenkonst, som är en branschorganisation för arbetsgivare i
scenkonstsektorn. Kollektivavtalen inom scenkonst har en direkt verkan
utan lokalt tecknad överenskommelse enligt förhandlingschefen.
Revisionens kommentarer
Vi rekommenderar att rutiner för återrapportering av delegation upprättas.
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Kommunala ålderspensionsförmåner enligt olika avtal sedan 19852:
PA-KL 1985-1997
Brytpunktsförmån

PFA 1998-2005
Intjänad
pensionsrätt per
1997-12-31

KAP-KL 2006Intjänad livränta
per 2007-01-01

Avgångsförmån

Livränta

Kompletterande
ålderspension

Livränta

Ålderspension före 65 år

Garantipension

Särskild
ålderspension
Pensionsbehållning
Individuell del

Särskild
avtalspension
Avgiftsbestämd
ålderspension

Kompletteringspension

Kompletterande
ålderspension

Förmånsbestämd
ålderspension

Avgiftsbestämd
ålderspension från 65 år
Förmånsbestämd
ålderspension från 65 år

AKAP-KL 2014-

Särskild
avtalspension
Avgiftsbestämd
ålderspension

PA-KL (Anvarsförbindelse)
Före PFA gällde ett helt förmånsbaserat pensionsavtal. Detta innebar att
landstingets pensionsåtagande var relaterat till arbetstagaren anställningstid
och lönenivå åren före pensioneringstillfället. Åtaganden enligt PA-KL har
tidigare delvis varit skuldfört i landstingets balansräkning. I samband med
att PFA trädde i kraft så fördes denna skuld direkt till eget kapital och
landstingets hela åtagande är redovisat som anvarsförbindelse3.
PFA
PA-KL ersattes av PFA 1998 och syftet var att ersätta bruttosystemet med
ett nettosystem. Pensionsrätt omvandlades till en ny förmån, Intjänad
pensionsrätt per 1997-12-31, för de som var anställda över årsskiftet
1997/1998. Detta är den förmån som avser den största andelen av den totala
pensionskulden därför att ålderspensionen före 1998 var helt
förmånsbestämd.
KAP-KL
PFA ersattes av KAP-KL 2006. Pensionsavtalet gäller fortfarande för
anställda som är födda 1985 eller tidigare. Huvudprinciperna och
förmånerna är:
 Avgiftsbestämd ålderspension (från och med 21 år). Avgiften uppgår
till 4,5 % av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp.
 Förmånsbestämd ålderspension för lönedelar över taket 7,5
inkomstbasbelopp4 (från och med 28 år).
 Nettopensionssystem
 Tidssamordning med tidigare kommunala anställningar
2

RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
Granskningsrapport Intern kontrollgranskning pensionshantering RE-REV05-026
4
Inkomstbasbelopp för 2017 = 61 500 kr, www.pensionsmyndigheten.se
3
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Livränta
Särskild avtalspension före 65 års ålder
Efterlevandepension

En anställd har rätt till en livränta eller förmånsbestämd ålderspension om
denne har en pensionsgrundande lön i anställningen som under ett år
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och har ett pensionsunderlag vid
beräkningstidpunkten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
Landstinget och en arbetstagare kan träffa en överenskommelse om Särskild
avtalspension, SAP. Förmånen SAP är inte detaljreglerad i KAP-KL eller
AKAP-KL vilket innebär att landstinget fattar beslut om riktlinjer.
Landstingsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för Särskild avtalspension,
SAP5 utifrån KAP-KL, i mars 2012. Landstingsdirektören fick i uppdrag att
förtydliga regelverket gällande delegation för SAP. Dåvarande nämndernas
delegationsordningar kompletterades med hänvisning till dessa riktlinjer.
Enligt regelverket sker finansiering inom verksamhetens egna budgetramar
och det är förvaltningschef/divisionschef som beslutar om SAP.
Enligt landstingsstyrelsens delegation6 sker beviljande av SAP enligt
beslutade riktlinjerna. Både tjänstemanna- och den politiska organisationen
har förändrats och befattningar som framgår av riktlinjerna, används inte
längre.
Om en arbetstagare avlider kan dennes efterlevande ha rätt till pension, dels
efterlevande vuxen och dels efterlevande barn. Dessa är förmånsbestämda
och utbetalas under en begränsad period.
Revisionens kommentarer
Vi rekommenderar att riktlinjerna för SAP ses över för att följa den
närvarande organisationen.
AKAP-KL
Pensionsavtalet började gälla 2014 och gäller för anställda som är födda
1986 eller senare. Huvudprinciperna och förmånerna är:
 Avgiftsbestämd ålderpension. Avgiften uppgår till 4,5 % av lönen
upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På inkomster mellan 7,5 och 30
inkomstbabelopp är avgiften 30 % fram till den så kallade LASåldern, för närvarande 67 års ålder, och därefter 4,5 %.
 Livsinkomstprincip
 Familjeskydd
 Särskild avtalspension enligt överenskommelse, SAP
5
6

Landstingsstyrelen § 40/12, Reviderade riktlinjer – Särskild avtalspension
Landstingsstyrelsen § 8/17, Landstingsstyrelsens delegationsordning
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Familjeskydd innehåller en del för efterlevande vuxen och en del för
efterlevande barn. Förmånen utbetalas månadsvis under fem år för vuxna
och för barnen tills de fyller 18 år. Förmånen indexeras med förändringen av
prisbasbeloppet. Arbetsgivaren tecknar familjeskyddförsäkring enligt de
centrala parterna överenskomna villkoren för sådan försäkring.
Enligt överenskommelsen har reglerna i AKAP-KL ändrats för beräkning av
underlag jämfört med reglerna i KAP-KL avseende SAP. Landstingets
befintliga riktlinjer avser enbart KAP-KL.
Revisionens kommentarer
Vi rekommenderar att riktlinjer för SAP upprättas utifrån reglering i AKAPKL.

INFORMATIONSANSVAR
Arbetsgivaren ska informera arbetagaren om arbetstagarens avgiftsbestämda
pension, pensionsgrundande lön och inbetalda pensionsavgift.
Försäkringsgivaren informerar arbetstagaren om inbetalda pensionsavgifter i
enlighet med anslutningsvillkoren och gällande rätt.
Landstinget Sörmland har en förmånsportal, Fördll, på webben som
administreras av Benify AB enligt upphandlat avtal. I Fördll presenteras
information bland annat om lön, pension och förmåner. Alla medarbetare i
Landstinget Sörmland har tillgång till detta.
Revisionens kommentarer
Vår bedömning är att landstingets informationsansvar enligt
pensionsavtalen uppfylls för medarbetare inom landstinget genom Fördll.
På landstingets interna webbsida bör däremot informationen om pensioner
och förmåner presenteras mer konsekvent och samlat.

LÖNEVÄXLING
Av landstingets styrande dokument Arbetsgivarnyckel – lön och allmänna
anställningsvillkor enligt HÖK framgår att principer om löneväxling
beslutas av personaldirektören och ersättare är förhandlingschefen. Det finns
ett regelverk för löneväxling till pension i Landstinget Sörmland och
dokumentet är från 2008. Av dokumentet framgår inte vem som har beslutat
om regelverket. Enligt förhandlingschefen pågår uppdatering av
dokumentet.
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Erbjudande om löneväxling bygger på ett kostnadsneutralt synsätt vilket
innebär att landstingets kostnader ska vara desamma oberoende av om
löneväxling sker eller inte. För medarbetare innebär löneväxling bland annat
att skillnaden mellan lön och kommande pension minskas. Fördelar för
arbetsgivaren är bland annat att löneskatt på pensionskostnaden är lägre än
arbetsgivaravgiften. Därför kan landstinget ge medarbetarna ett förmånligt
erbjudande som är kostnadsneutralt för landstinget. Idag är det 152 personer
som löneväxlar.
Av regelverket för löneväxling7 framgår att avtalet administreras och
hanteras av respektive verksamhet och därefter skickas underskrivet avtal
till pensionshandläggaren. Pensionshandläggaren ansvarar för rapportering i
Heroma samt till Pensionsvalet. Löneavståendet sker löpande varje månad
och premierna avsätts på ett internt konto hos landstinget. Sex gånger per år
förmedlar landstinget tillgodohavandet på kontot som engångspremie till
Pensionsvalet AB som förmedlar premien till den valda förvaltaren. Vi har
kontrollerat att rutinen för utbetalning till den valda förvaltaren fungerar i ett
stickprov.
Information om löneväxling finns i förmånsportalen Fördll och landstingets
interna webbsida under förmåner. Informationen framgår inte av
Personalhandboken som också finns på landstingets interna webbsida.
Revisionens kommentarer
Revisionen ser positivt på att anvisningarna uppdateras. Det bör också
säkerställas att informationen om pensioner och förmåner presenteras
konsekvent och samlad på Insidan.

FÖRTROENDEVALDAS PENSIONSBESTÄMMELSER
Förtroendevalda har egna bestämmelser för pensioner och reglerna för dessa
fastställs inte genom ett centralt kollektivavtal. Varje landsting beslutar om
sina pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Landstingsfullmäktige har
beslutat om arvoden och ersättningar till förtroendevalda8. Av reglementet
framgår att förtroendevalda har rätt till pensionsförmån enligt landstingets
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). För nya förtroendevalda
gäller OPF-KL från den 1 januari 2015.
För förtroendevalda som tillträdde efter 2014 års val finns bestämmelserna i
OPF-KL som omfattar samtliga förtroendevalda och som inte omfattas av
tidigare pensionsbestämmelser. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser och utformat för tillämpning hos respektive kommun
7

Löneväxling till pension, 2013-01-15
Landstingsfullmäktige § 118/14, Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetägda bolag, inom Landsting Sörmland
8
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och region/landsting. Bland annat har utgångspunkter för utformningen varit
livsinkomstprincipen och arbetslinjen. Bestämmelserna har i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda
inom kommunala sektorn samt arbetsmarknaden i övrigt.
Landstingsfullmäktige har beslutat om bestämmelser kring pensioner för
förtroendevalda9 och dessa följer SKL:s rekommendation. Administrativ
chef ansvarar för att ta fram beslutsunderlag inför beredning och politiskt
beslut.
Huvudprinciper och pensionsförmåner enligt OPF-KL är:
 Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % på
den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5
inkomstbabelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a §
LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
 Familjeskydd
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndiget avses den nämnd
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser. Enligt landstingsstyrelsens reglemente är landstingsstyrelsen
pensionsmyndighet10 i Landstinget Sörmland. Detta framgår också av
budget för 2018 men inte för budget 2017.
Vid tidigare granskning av pensionshantering11 saknades det skriftliga
rutiner över hur en ansökan för förlorad pensionsförmånen för s.k.
fritidspolitiker upprättas och hanteras i landstinget. Numera framgår dessa
rutiner av arvodesreglementet12.
Av bestämmelserna framgår att pensionsmyndigheten ska lämna
information till den förtroendevalde om hens avgiftsbestämda pension,
pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.
Pensionshandläggaren skickar årligen ut information till de förtroendevalda.
Av 12 § i bestämmelserna framgår att familjeskydd betalas ut till
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående
9

Landstingsfullmäktige § 49/14, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
10
Landstingsfullmäktige § 103/17, Reglemente för landstingsstyrelsen
11
Intern kontrollgranskning Pensionshantering RE-REV05-026, 2005-08-18
12
Landstingsfullmäktige § 118/14, Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget
Sörmland
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avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Enligt uppgift har parterna
arbetat fram en ny reglering som gäller från och med 2018-01-01. För OPFKL är inte familjeskyddet reglerat ännu.
Av bestämmelserna framgår att ansökan om sjukpension,
efterlevandeskydd, familjeskydd och avgiftsbestämd ålderspension ska
göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Enligt
uppgift pågår det ett arbete med upprättande av anvisningarna.
Enligt arvodesreglementet13 ska intyg om löneavdrag för förlorad
arbetsinkomst lämnas till landstinget vid första tillfället för begäran om
ersättning. Den förtroendevalde ska vid årets slut kunna uppvisa ett intyg
från arbetsgivaren om verkställt löneavdrag så att uppgifterna kan styrkas.
Stickprovskontroller genomförs i maj månad efterföljande år. Enligt
pensionshandläggaren gör ingen stickprovskontroller sedan tidigare PAcontroller har slutat.
Revisionens kommentarer
Revisionen ser positivt på att ett arbete pågår med anvisningarna.
Det är viktigt att reglering av familjeskyddet sker för OPF-KL.
Landstinget behöver säkerställa att stickprovskontroller genomförs enligt
arvodesreglementet.

HANTERING AV PENSIONER
En översiktlig beskrivning av organisation och uppgifter framgår av bilaga
1.
Landstinget har en pensionshandläggare som hanterar anställdas och
förtroendevaldas pensioner. Landstingets upphandlade avtal med KPA
Pensionsservice AB innehåller en möjlighet att KPA hjälper till med
handläggningen vid behov.
Pensionshandläggaren svarar för administration kring varje enskild pension,
inrapportering av data till pensionsadministratören KPA samt information
till anställda. Pensionshandläggaren har nära samarbete med
förhandlingschefen, Heroma systemförvaltare samt löneadministrationen.
KPA beräknar pensionsförmåner och gör utredningar för anställdas
pensioner och pensionshandläggare godkänner utbetalningen utifrån
13

Landstingsfullmäktige § 118/14, Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag, inom Landstinget
Sörmland, punkt 5.5
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underlag. Beslut om pensioner återrapporteras till landstingsstyrelsen som
anmälningsärende en gång per år.
Av tidigare års delegationsordning för landstingsstyrelsen framgick att
rätten att fastställa pensioner hade delegerat till landstingdirektören. Detta
var vidaredelegerat till förhandlingschefen som fattade beslut om
pensionsförmåner. Av närvarande landstingsstyrelsens delegationsordning14
framgår inte längre vem som har rätt att besluta om pensionsförmåner.
Det finns dokumenterade rutiner för administrationen men vissa av rutinerna
behöver uppdateras. Rutinerna framgår inte på landstingets interna
webbsida, Insidan.
Kommentarer
Det är sårbart att enbart en person har kunskap om och administrerar
pensioner.
Landstinget bör se över rutinen för beslut om pensionsförmåner. Av
delegationsordning framgår inte rätten att fastställa pensioner men dessa
beslut återrapporteras till landstingsstyrelsen.
Rekommenderar att vissa av rutinerna uppdateras. Det är också viktigt att
informationen finns tillgänglig på landstingets interna webbsida.
Pensioner inom Scenkonst Sörmland
Anställda inom Scenkonst Sörmland tillhör Svensk Scenkonsts
avtalsområde. Deras pensioner registreras manuellt i Heroma, administreras
och rapporteras till Collectum av en utsedd pensions- och löneadministratör.
Systemförvaltare framställer en fil från Heroma som sedan skickas till
Collectum. För att säkerställa att informationen är korrekt, körs signallistor
som kontrolleras av pensions- och löneadministratören. Collectum bekräftar
att de har mottagit informationen. Administratören godkänner och
ekonomichef för kultur och utbildning beslutsattesterar fakturan från
Collectum. För närvarande är det enbart en person som administrerar dessa
pensioner. Enligt uppgift kommer en ersättare utses. Rutiner för
administration av dessa pensioner är inte dokumenterade.
Kommentarer
Vi rekommenderar att rutiner för hantering av pensioner inom Scenkonst
dokumenteras. Det är viktigt att fler administratörer kan hantera rutinerna.

14

Landstingsstyrelsen § 7/17, Landstingsstyrelsens delegationsordning
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Underlag för pensionsgrundande lön
Det är viktigt att styrdata och informationen i det personaladministrativa
systemet Heroma är korrekt då detta ligger till grund för beräkning av den
pensionsgrundande lönen.
Arbetstagarens pensionsgrundande lön beräknas per kalenderår utifrån
information från Heroma. Systemförvaltare tar fram delårsrapporter från
Heroma per 31 maj, 30 september och 30 november samt årsrapport i
januari. Systemförvaltaren har dokumenterade rutiner i form av körlistor.
Pensionshandläggaren hämtar upp filerna och laddar upp dem direkt till
KPA:s pensionssystem. För att säkerställa informationen körs signallistor
från båda systemen som kontrolleras av handläggaren.
Verifiering av uppgifter i Heroma för löneunderlag sker vid granskning av
landstingets löner under 2018.
Vid granskning av hälso- och sjukvårdspersonals utbildning, lämplighet och
legitimation15 lämnades bland annat rekommendation att säkerställa att
verksamheten har en tydlig rutin hur yrkestitlar och kategoribenämningar
läggs in i det personaladministrativa systemet Heroma. Enligt
landstingsstyrelsens svar kommer att en arbetsgrupp arbeta med en rutin för
hur yrketitlar och kategoribenämningar läggs in. Att dessa uppgifter
registreras korrekt har också betydelse för underlag för pensioner.
Vi har tagit ett begränsat antal stickprov på rapporterade uppgifter och stämt
av att dessa uppgifter stämmer mellan Heroma och KPA. Uppgifterna, bland
annat om pensionsregler och pensionsavgifter, var korrekta.

PENSIONSSKULD OCH AVSÄTTNING TILL PENSIONER
Pensionsskuld definieras som ”Nuvärdet av utfästa framtida
pensionsutbetalningar till den del de är intjänade.”16 Landstinget Sörmlands
pensionsskuld avser summan av pensionsskulden för samtliga
pensionsåtaganden för landstinget samtliga anställda och tidigare anställda
inklusive efterlevandepensioner. Pensionsskulden omfattar endast
förmånsbestämda pensioner. För avgiftbestämda pensioner finns ingen
förpliktelse då dessa pensionsavgifter betalas löpande.

15

Granskningsrapport Hälso- och sjukvårdspersonal utbildning, lämplighet och
legitimation, RE-REV17-0026, 2017-05-16
16
Sveriges Kommuner och Landsting, RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
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Tabell nedan visar prognos för avsättningar till pensioner samt
ansvarsförbindelse enligt KPA:s beräkning 2017-12-11 i tkr.

Prognos tas fram vid delårsrapport och årsredovisning samt vid behov.
Prognos som tas fram till delåret året innan används som underlag för
nästkommande års budgeterade kostnad för pensioner. Redovisningschefen
har behörighet i KPA:s pensionsadministrationssystem, KPA direkt, där
prognoser inhämtas. Redovisningschefen arbetar ensam med prognoser och
budgetering.
Landstinget gör inga egna simuleringar. Prognoserna grundas på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) senaste antaganden. Enligt intervjun är
prognoser och analyser tillräckligt tillförlitliga och motsvarande tillämpning
används inom landstingen/regionerna i Sverige. Budgetering och prognos
påverkas i stor utstäckning av personalens sammansättning. Rutiner för
framtagande av prognoser och analyser är inte dokumenterade.
Landstinget Sörmland använder SKL:s rekommendation för pålägg för
pensioner. För 2017 var det 13 procent. Pensionsskuld och pensionskostnad
bokförs inte i verksamheternas redovisning. Kostnad för årets intjänad
pension uppstår genom en schablondebitering av sociala avgifter som
beräknas på utgående löner. Denna kostnad blir motsvarande intäkt centralt.
Skillnaden mellan det som erhållits från verksamheterna och faktiska utfall
hanteras centralt.
Revisionens kommentarer
Vi rekommenderar att landstinget bör utse ersättare och att rutiner
dokumenteras för att förebygga sårbarhet.
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PENSIONSKOSTNADER
I tabell nedan redovisas landstingets pensionskostnader för åren 2012 till
2016 enligt redovisningen.
Utfall tkr
Pensionskostnader
Sociala avgifter enligt lag/avtal
Finansiella kostnader

2 012
328 522
79 993
69 066
477 581

2 013
376 750
91 818
*256 737
725 305

2 014
392 031
94 559
26 635
513 225

2 015
397 599
98 798
37 429
533 826

2 016
439 055
109 139
24 976
573 170

*Ökning av pensionskostnader under 2013 beror på sänkning av
diskonteringsräntan (RIPS).
Kostnaden för pensioner består bland annat av följande poster:
 Pensionsutbetalning för förmåner intjänade före 1998
 Årets intjänade av nya pensionsrättigheter för förmånsbestämda
pensioner
 Avgifter för avgiftsbestämd pension
 Finansiell kostnad
 Löneskatt
 Administrativa kostnader
 Särskild avtalspension före 65 års ålder
Pensionsutbetalning
Landstinget har upphandlat avtal med KPA för pensionsutbetalningar.
Landstinget sätter in medel till KPA:s bankkonto för månatliga
pensionsutbetalningar i förväg med utbetalningsorder. Avstämning av
utbetalda pensioner och inbetalt medel görs varje månad av ekonomistaben.
KPA levererar sammanställning av årets pensionsutbetalningar som är
underlag för löneskatt. Ny medarbetare har nyligen introducerats och i
samband med det har rutinen setts över. Idag är inte rutinen dokumenterad
men detta kommer att ske enligt uppgift. Rutinen bedöms inte sårbar då
flera personer har kännedom om denna.
Årets intjänade av nya pensionsrättigheter för förmånsbestämda pensioner
När anställda och avgångna rapporteras till KPA, kommer uppgifterna med i
beräkningen av pensionsskulden.
Avgifter för avgiftsbestämd pension
Enligt pensionsavtalen ska arbetsgivaren betala pensionsavgift för ett
kalenderår, uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet, senast den 31
mars följande år. Landstinget har betalat på 131 mnkr pensionsavgift för
avgiftsbestämd ålderpension för 2016 i mars 2017 till Pensionsvalet PV.
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Enligt fakturan har pensionsavgiften beräknats på individnivå och
specifikation kan hämtas i systemet KPA Direkt 2.0. Årsrapport,
information från Heroma, som överförs via en fil till KPA, ligger grund för
faktureringen. Överföringen kontrolleras med signallista från KPA:s
pensionssystem. Fakturan har hanterats enligt rutinerna.
Pensionsavgiften ska betalas till den traditionella
tjänstepensionsförsäkringen eller den tjänstepensionsförsäkring i form av
fondförsäkring som arbetstagaren väljer enligt pensionsavtalen.
Pensionsavgiften fortsätter att betalas till den valda försäkringen tills
arbetstagaren gör ett nytt val. Pensionsvalet, som är bifirma till KPA
Pensionservice AB, tar hand om tjänstepensionsvalet för anställda inom
Landstinget Sörmland. De anställda har möjlighet att göra sina val av
förvaltare av tjänstepension via Pensionsvalet.
Finansiell kostnad och löneskatt
KPA ansvarar för beräkningar av finansiella kostnader och underlag för
löneskatt avseende pensioner.
Administrativa kostnader
KPA fakturerar pensionsadministration enligt upphandlat avtal. Kostnaderna
kontrolleras av pensionshandläggaren och attesteras av redovisningschefen.
Särskild avtalspension före 65 års ålder (SAP)
Enligt regelverket ansvarar verksamheterna för kostnader för SAP. Efter att
SAP har beviljats och det har rapporterats till KPA så hanteras dessa på
samma sätt som övriga pensioner, dvs. skuldberäkning, utbetalning och
löneskatt.
Enligt landstingets årsredovisning för 2016 är aktualiseringsgrad en 95
procent. Aktualiseringsgraden har inte varierat under de senaste åren.
Aktualiseringsgraden innebär andel av de anställda där beräkningarna
grundas på utredda pensionsgrundande tider. För de som inte är
aktualiserade görs en uppskattning av KPA.
Revisionens kommentarer
Revisionen ser positivt på att skriftliga rutiner tas fram för hantering av
pensionsutbetalningar.

FINANSIERING AV PENSIONER
För landsting tryggas utfästelserna om pension genom beskattningsrätten
och redovisning sker enligt lag om kommunal redovisning.
Pensionsförmånerna finansieras av arbetsgivaren.
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Enligt kommunallagen ska landstinget förvalta sina medel på sådant sätt att
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Fullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och särskilda
föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Av
föreskrifterna ska det framgå hur medlen ska förvaltas och tillåten risk vid
placering av medlen ska fastställas. Dessutom ska det anges hur uppföljning
och kontroll av förvaltningen ska ske17.
Landstingsfullmäktige beslutade om en revidering av finanspolicyn i april
201718. Av policyn framgår föreskrifter om medelsförvaltningen inklusive
avsatta medel för pensionsförpliktelser med riskhantering.
Landstingsstyrelsen rapporterar finansförvaltningens status och utveckling
vid delårs- och årsredovisning till landstingsfullmäktige.
Revideringen av finanspolicyn innebar bland annat en justering mellan
tillgångslagen inom pensionsmedelportföljen. Andelen räntebärande
värdepapper minskades och andelen aktier ökades samt kravet på en vis
andel reala respektive nominella värdepapper togs bort.
Av beslutet framgår att konsekvenser av ändringen är en ökad aktieandel
och innebär högre förväntad avkastning från pensionsportföljen. Med ett
portföljvärde på 4 miljarder kronor och ändrade vikter så att 15 procent av
totalvärdet flyttats från räntebärande värdepapper till aktier, förväntas över
lång tid en ökad avkastning på dessa 15 procent (motsvarar 600 mnkr).
Detta innebär ca 4 procent årligen och 24 mnkr mer avkastning per år.
Inriktningen är att normalt avsätta medel motsvarande pensionsskuldens
förändring oavsett eventuellt investerings/finansieringsbehov och med
strategin att särskilja kapitalförvaltning från skuldförvaltning enligt
finansstrategin i budget 201819. Finansstrategin är oförändrad jämfört med
den som redovisas i budget 2017.

17

Kommunallag (2017:725) 11 kap 2-4 §§
Landstingsfullmäktige § 50/17, Revidering av finanspolicy
19
Landstingsfullmäktige § 127/17, Mål och budget 2018-2020
18
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Avsättningar överfört till kapitalförvaltningen
I tabellen redovisas beräkning av pensionsskuldens förändring och
överföring till kapitalförvaltningen enligt information från finanschefen.
Avsatt till pensioner i balansräkning
Ingående balans
Utgående balans
Att föra över till kapitalförvaltningen

2012
1424
1556
132

2013
1556
1922
366

Extra överföring till fastighetsinvestering
enligt LF § 43/14

135
501

Överfört till kapitalförvaltningen

132

2014

2015

2016

2017

1922
2055
133

2055
2191
136

2191
2356
164

2356
2489
133

501

133

136

164

I landstingets eget kapital finns dessutom en reservering för utjämning av
framtida pensionskostnader enligt fullmäktiges beslut (LF § 31/2001) som
uppgår till 82 mnkr.
Enligt landstingets årsredovisning för 2016 20 har landstingets
pensionsportfölj ett totalt marknadsvärde på balansdagen (31/12) som
uppgår till 3 725,4 mnkr. Anskaffningsvärde för förvaltade pensionsmedel
för 2016 är 2 891,4 mnkr. Pensionsskuld som avser avsättningar,
ansvarsförbindelse samt särskild löneskatt uppgår till 6 355,2 mnkr.
Pensionsportfölj har ett totalt marknadsvärde som uppgår till 3 835 mnkr
enligt landstingets delårsrapport (31/7)21.
Enligt finansstrategin regleras det inte i finanspolicyn hur stor
kapitalförvaltningen behöver vara i förhållande till pensionsskulden.
Nyckeltal, som redovisas i årsredovisning för 2016, är förvaltade
pensionsmedel i procent av totala pensionskulden, bokfört värde på 45,5
procent och marknadsvärde på 58,6 procent.
Finansstrategin anger att landstinget bör bygga upp en likvid
kapitalförvaltning med inriktning att säkra kommande utbetalningar.
Storleken på kapitalförvaltningen matchas tydligare mot pensionsskulden.
”Om marknadsvärdet av kapitalförvaltningen överstiger 110 % av värdet av
pensionsskulden, kan den överstigande delen förfogas av landstingsstyrelsen
att användas för egenfinansiering av investeringar, för det fall finansieringen
inte kan täckas från likviditetsförvaltningen.”

20
21

Landstingsfullmäktige § 45/17, Årsredovisning 2016 för Landstinget Sörmland
Landstingsfullmäktige § 99/17, Landstingets delårsrapport 2017
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Bilaga 1
Landstingsstyrelsen har delegerat rätten att sluta kollektivavtal till
landstingsdirektören som vidaredelegerat detta till förhandlingschefen.
Landstingsstyrelsen är pensionsnämnd för förtroendevalda.

Heroma
systemförvaltare
• Förvaltar
systemets
styrdata
• framställer en
fil från Heroma
till KPA och
Collectum
• Kör kontroller i
systemet
enligt körlista

Verksamheterna
• med hjälp av PAfunktion
registerar
nyanställda och
avslutade i
Heroma
• Registrering av
arbetstid mm.
• Tjänstegöringsrapport
Lönehantering
• Kontroll av
underlag för löner
– signallistor

Pensionshandläggare
• Tar bevakningslistor
• Rapporterar
nyanställda och
slutade till KPA
• Har den löpande
kontakten med KPA
• Svarar på frågor från
verksamheterna
• Korrigerar och gör
kontroller i
databaser signallistor
• Beslutar om
pensioner
• Godkänner fakturor
avseende pensioner

KPA
• Beräknar pensionsförmåner och gör utredningar,
• Bevakar och aviserar när det är dags för pensionsavgång,
• Utreder medförda pensionsrätter
• Beräknar pensionsavgifter och besvarar samordningsförfrågningar
• Tillhandahåller pensionsskuldberäkningar och prognoser
• Informerar Landstinget Sörmlands anställda
• Pensionsutbetalningar

Redovisningschef
• beställer
pensionsskuldberäk
ningar och
prognoser från KPA
• Beräkningarna
utgör underlag för
budget, bokslut och
prognoser
• Beslutsattestant för
fakturor avseende
pensioner

Ekonomienheten
betalar för
pensionsutbetalnin
gar till KPA som
betalar ut
Landstingets
pensioner

Pensionsnämnd har
uppdrag att
lämna
utlåtande
avseende
tolkning
och
tillämpning
av
bestämmel
serna i
avtalen.

Förvaltning av
pensionsmedel

