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Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 
2023 samt beställning av analys av kommunens 
ekonomiska situation 

Ärendebeskrivning 
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en 
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande 
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad 
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens 
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs 
hos fullmäktige och övriga nämnder. 
 
Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och 
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur 
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. Det finns 
med anledning av ovanstående också skäl att analysera kommunens ekonomiska 
situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna 
för de närmaste fem åren. 

Beslutsunderlag 
KPA:s Pensionsskuldberäkning per 2022-08-31 

Beredning 
Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där 
omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. 
 
Utvecklingen med ökande kostnader som skett de senaste månaderna i världen beror 
till stor del på den bristsituation som finns på många produkter. Skälet till bristerna är 
en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna 
situationen i världen. I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som 
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importerats blivit dyrare. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år. 
Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras 
på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommunen har prisbasbeloppet särskild 
betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de 
kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades vara 6 
procent, inte håller längre. Många bedömare anser att inflationen kommer fortsätta 
att vara hög även under 2023, så man kan räkna med kraftigt ökade 
pensionskostnader även för 2024. 
 
Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommunen använder är 
kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara 
pensionskostnaderna som drar iväg, utan även andra kostnader kommer att öka rejält. 
 
Kommunledningskontoret anser, utifrån den nya ekonomiska situationen, att en 
analys av kommunens ekonomi samt verksamheternas kostnader och behov, nu och 
på fem års sikt, bör beställas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. En sådan 
analys innehåller en nulägesanalys där fokus ligger på att jämföra kommunen över 
tid med andra kommuner med likartad struktur och en framskrivning av 
verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. 
Kostnad för en sådan analys är 115 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6 kapitel 11 § att följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
har att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. Den ekonomiska utveckling som beskrivits ovan är av 
den karaktären att kommunstyrelsen har ett krav på sig att agera och göra fullmäktige 
och samtliga nämnder medvetna om den ekonomiska realitet som nu råder med 
behov på åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor år 2023 och därför 
framställa krav på åtgärdsplan. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 

ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd utifrån nya ekonomiska förutsättningar med 
åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor under år 2023 för Eslövs 
kommun. 

- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att beställa en analys 
av kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, kostnad 115 000 kronor. 

- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare ta fram 
förslag som omfattar bland annat omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till 
respektive nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens 
ekonomi. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Jan Tingecz 
Kommundirektör Tf Ekonomichef 
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Pensionsskuldsberäkning 
per 2022-08-31 

Kompletterande information om beräkning av 
pensionsskulden 

 

 

 

 

 

 

Pensionsekonomienheten 
Direkttelefon: 08-665 06 80 
E-post: pskuld@kpa.se 
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Beräkningsdatum 

Beräkningarna är baserade på de uppgifter över anställda, pensionärer med flera som fanns 
registrerade hos oss per beräkningstidpunkten. Datum för beräkningen visas när du hämtar upp 
den i Nya KPA Direkt.  

Frågor 

Har du frågor om er beräkning eller annat som du funderar över är du välkommen att kontakta oss 
på 08-665 06 80 eller pskuld@kpa.se. Du kan också kontakta din kundansvarig. 

Om det gäller frågor om behörighet till Nya KPA Direkt eller om du har problem att logga in, 
kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se. 
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Nyheter i AKAP-KR 
 

Nu har även Läkarförbundet skrivit på det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Detta meddelade SKR den   
22 juni i år.   

Beräkningar på AKAP-KR 
Överenskommelse om nytt pensionsavtal 
I december 2021 kom SKR och de fackliga organisationerna överens om en modernisering av det 
kommunala pensionssystemet. Det nya pensionsavtalet AKAP-KR kommer att gälla för i princip alla 
anställda och innebär högre pensionsavgifter från och med 2023. De anställda som har ett intjänande 
av förmånsbestämd ålderspension kvarstår i KAP-KL, men kommer att bli erbjudna att gå över till 
AKAP-KR. 

Pensionsavgifternas storlek  

 

7,5 inkomstbasbelopp (IBB) motsvarar idag en månadslön på 44 375 kronor.  
Pensionsavgifterna i AKAP-KR beräknas halvårsvis vilket innebär att gränsvärdet är 7,5 respektive 30 inkomstbasbelopp dividerat 
med två.  

Tilläggsavgifter  
Vid dessa situationer kan det bli aktuellt med tilläggsavgifter för grupper av anställda: 

• anställda med ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension 2022-12-31 och som 
byter till AKAP-KR, 

• anställda som har haft ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension någon gång 
under perioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 och som återkommer till en 
anställning inom avtalsområdet senast 31 mars 2023, 

• individer som är anställda den 31 december 2022 samt 1 januari 2023 och som får en lön över 
7,5 IBB någon gång under åren 2022 - 2026. 
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Tilläggsavgifterna utgår på lön över 7,5 IBB och storleken är beroende på födelseår: 

 

En anställd född 1963 som är berättigad till tilläggsavgifter får alltså 7 % extra på lönen över 7,5 
inkomstbasbelopp. Tilläggsavgiften beräknas årsvis i efterskott och faktureras i mars. Kostnaden ska 
tas på det år det har tjänats in. 

Vilka antaganden görs i prognoserna för AKAP-KR? 
Vi kommer veta vilka av era anställda med ett intjänande av den förmånsbestämda ålderspensionen 
som väljer att byta till AKAP-KR, först april/maj 2023 eftersom det är sista datum för val för att enligt 
avtalet vara berättigade till de tilläggsavgifter som utgår.  

Vi har gjort följande antaganden i prognoserna: 

• I femårsprognosen utgår vi från att anställda med ett FÅP-intjänande ligger kvar med KAP-KL 
eftersom vi inte känner till individens val. Är det många som väljer att byta från ett FÅP 
intjänande till AKAP-KR kommer kostnaden och skulden för den förmånsbestämda 
ålderspensionen vara för högt beräknad, i stället är kostnaden för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för lågt beräknad. 

• De som avgår med pension ersätter vi med en ny individ och utgår från att denne kommer 
omfattas av AKAP-KR. I de fall ni ersätter de som avgår i pension med någon från en annan 
kommun/region som har ett FÅP-intjänande per 2022-12-31 kommer den anställde få vara kvar 
på KAP-KL enligt pensionsbestämmelserna. I dessa fall blir utfallet på FÅP-kostnaden högre 
och kostnaden för den avgiftsbestämda lägre än prognosen. 
 

Vilka blir effekterna på pensions-
kostnaderna i och med AKAP-KR? 
Avgiftsbestämd ålderspension ökar! 
Kostnaden för den avgiftsbestämda ålderspensionen kommer öka med AKAP-KR. Hos kommuner har 
85-90 % av de anställda en lön under 7,5 inkomstbasbelopp. För denna grupp innebär det att 
pensionsavgiften höjs från 4,5 % till 6,0 %, vilket är en höjning med 33 %.  

Till detta tillkommer att pensionsavgiften ska räknas upp med inflationen, vilket inte görs för de som 
omfattas av KAP-KL idag. För KAP-KL betalas avgiften ut årsvis i efterskott utan 
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inflationskompensation. 2023 ökar prisbasbeloppet med 8,7 % vilket slår direkt på avgiften. Dessutom 
tillkommer löneökningar.  

Den avgiftsbestämda ålderspensionen förväntas bli ca 45 % högre jämfört med prognoser enligt det 
gamla pensionsavtalet. Den stigande inflationen är en orsak att procentsatsen blir så hög 2023.  

Kostnaden flyttas från KAP-KL årsvis i efterskott till AKAP-KR med kvartalsvis förmedling.  

I tabellen nedan kan ni se hur summan för den avgiftsbestämda ålderspensionen stiger för en exempel 
kommun med AKAP-KR samt att kostnad flyttas från KAP-KL till AKAP-KL.  

 

Tabellen visar hur kostnaden stiger 2023 och flyttas från KAP-KL till AKAP-KR. Att kostnaden för 2024 
är lägre än 2023 för den avgiftsbestämda ålderspensionen trots en löneuppräkning beror på ett lägre 
inflationsantagande 2024. 

Färre kommer få förmånsbestämd ålderspension 
Prognosen på kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) skulle ha varit högre om inte 
AKAP-KR hade börjat gälla. Detta beror att personer som skulle ha ett intjänande av FÅP 2023 men inte 
hade det 2022-12-31, har flyttats över till AKAP-KR. I våra prognoser har vi även gjort antagandet att 
personer som går i pension ersätts med anställda med AKAP-KR. (I verkligheten kan ju detta vara så att 
en nyanställd har rätt att ligga kvar med FÅP och KAP-KL.) 

Att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen stiger jämfört mot 2022 trots det nya 
pensionsavtalet beror på andra faktorer som hög inflation och löneökningar. 

 

Stigande inflation leder till höga 
pensionskostnader 2023 
Vi har hämtat uppgifter om inflation och reallöneutveckling från SKR i början av augusti. 
Prisbasbeloppet är nu fastställt och ökar med 8,7 % jämfört mot 2022, vilket är betydligt högre än 
tidigare prognoser.  

Två viktiga parametrar för pensionerna är inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet har betydelse för hur mycket intjänade pensionsrätter ska räknas upp. Prisbasbeloppet 
påverkar också uppräkningen av löner som ingår i pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget är det 
lönebegrepp som används för att fastställa den förmånsbestämda ålderspensionen. (Mer om 
pensionsunderlagets effekter kan ni läsa sist i detta dokument.) Prisbasbeloppet påverkar även den 
avgiftsbestämda ålderspensionen i AKAP-KR där premien räknas upp med inflationen. 

Inkomstbasbeloppet styr bland annat gränsen för rätt till förmånsbestämd ålderspensionen. En större 
höjning av inkomstbasbeloppet ger lägre kostnad för den förmånsbestämda ålderspensionen. 

2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31
Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL 130 241 21 666 20 465
Avgiftsbestämd ålderspension AKAP-KL 41 333 228 539 227 255
Summa avgiftsbestämd 171 575 250 205 247 719

Nytt avtal
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Prognos för prisbasbeloppet 

 

Prisbasbeloppet fastställdes i somras och ökade med 8,7 %, vilket var betydligt högre än tidigare 
prognoser.  

 

Inkomstbasbeloppet 

 

Inkomstbasbeloppet för 2023 fastställs av regeringen i november. SKR har justerat upp prognosen 
något för 2023, vilket motverkar kostnadsökningen något på den förmånsbestämda ålderspensionen 
genom den stigande inflationen. 
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Kostnadseffekter av ändrade parametrar 
Den höga uppräkningen av prisbasbeloppet 2023 leder till kraftigt högre pensionskostnader jämfört 
med 2022 och även tidigare prognoser på 2023. Den höga uppräkningen av prisbasbeloppet får 
kostnadseffekter på alla delar som era pensionskostnader består av. Basbeloppsuppräkningen, som 
ingår i den finansiella kostnaden blir högre.  

Inflationen slår även på den intjänade förmånsbestämda ålderspensionen genom att historiska löner 
räknas upp med inflationen vid beräkning av pensionsunderlaget. Utbetalningarna från 
ansvarsförbindelsen blir högre samt även premien på den avgiftsbestämda ålderspensionen i AKAP-KR 
räknas upp med prisbasbeloppets förändring. 

 

Dessa faktorer påverkar pensionskostnaderna 2023 
De stigande pensionskostnaderna 2023 beror på flera faktorer som: 

• Nytt pensionsavtal 
o Högre avgiftsnivåer 
o Inflationsuppräkning av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
o Tilläggsavgifter 

• Inflation 
o Högre uppräkning av förmåner för anställda och pensionärer 
o Högre pensionsunderlag 
o Avgiftsbestämd ålderspension i AKAP-KR räknas upp med inflationen 

• Pandemilöner  
o Hos flera regioner har lönesumman för 2021 stigit kraftigt, vilket i många fall beror på 

hög arbetsbelastning under pandemin för stora grupper samt en sen lönerörelse 2020 
som fick effekt på 2021 års lön. 

Effekterna för en kommun 

Nedan har vi gjort en jämförelse för en kommun på hur stor del av kostnaden som kan bero på de olika 
delarna. 

1. Prognosen från nu i augusti 2022 med nytt avtal och det beslutade prisbasbeloppet 2023.  
2. Prognosen i april 2022 med nytt avtal och inflationsprognosen från i april 
3. Prognosen från december 2021 på KAP-KL o AKAP-KL (parametrar från december 2021) 

 

 

 

 

2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31
Avgiftsbestämd ÅP 171 575 250 205 171 342 243 818 167 632 173 046
Förmånsbestämd ÅP 17 640 104 039 17 767 71 449 24 017 50 386
Finansiell kostnad 12 121 49 515 12 133 31 683 12 130 16 816
Kostnad ansvarsförbindelse 123 200 127 810 122 861 122 227 121 236 118 332
Summa 324 535 531 569 324 104 469 178 325 015 358 580

Augusti 2022 April 2022 December 2021

1. Augustiprognos 
2022 

2. Aprilprognos 
2022 

3. Decemberprognos 
2021 
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Jämförelser mellan de olika prognoserna 

Tabellen visar att kostnaden för 2023 ökar med 62,4 mnkr (531,6-469,2) jämfört med beräkningen i 
april. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen ökar med 6,4 mnkr (250,2-243,8) vilket beror på den högre 
inflationen.  

Kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar med 32,6 mnkr (104,0-71,4). Ökningen 
beror på inflationen. Pensionsunderlaget är ett medelvärde av historiska löner som räknas upp med 
prisbasbeloppet. När prisbasbeloppet stiger ökar pensionsunderlaget och därmed den 
förmånsbestämda ålderspensionen.   

Den finansiella kostnaden ökar med 17,8 mnkr, från 31,7 till 49,5. Detta är en inflationseffekt. 
Utbetalningen från ansvarsförbindelsen ökar med 5,6 mnkr (127,8-122,2) vilket beror på en högre 
basbeloppsuppräkning. 

Tabellen visar att kostnaden för 2023 ökar med 173 mnkr (531,6-358,6) jämfört med beräkningen i 
december. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen ökar med 77,2 mnkr med AKAP-KR från 173 mnkr till 250,2 med 
AKAP-KR. Denna del är en effekt av det nya pensionsavtalet och att större del av den avgiftsbestämda 
ålderspensionen ska indexeras med prisbasbeloppet.  

Den finansiella kostnaden ökar med 32,7 mnkr, från 16,8 till 49,5. Detta är en inflationseffekt. Det nya 
pensionsavtalet ska ge en lägre kostnad på den förmånsbestämda ålderspensionen men kostnaden ökar 
med 53,6 mnkr (104,0-50,4). Ökningen beror på den stigande inflationen.  

Effekterna för en region 

Nedan har vi gjort en jämförelse för en region på hur stor del av kostnaden som kan bero på de olika 
delarna. 

1. Prognosen från nu i augusti 2022 med nytt avtal och det beslutade prisbasbeloppet 2023.  
2. Prognosen i april 2022 med nytt avtal och inflationsprognosen från i april 
3. Prognosen från december 2021 på KAP-KL o AKAP-KL (parametrar från december 2021) 

 

 

 

2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31
Avgiftsbestämd ÅP 192 678 272 407 191 896 266 372 181 270 186 994
Intjänande FÅP 152 659 315 861 155 201 244 923 162 599 224 864
Finansiell kostnad 75 737 311 974 75 741 198 818 75 733 105 724
Utbetalningar ansvarsförbindelse 231 434 244 328 230 227 234 594 229 905 228 244
Summa 652 509 1 144 570 653 065 944 707 649 507 745 825

Augusti 2022 April 2022 December 2021

1. Augustiprognos 
2022 

2. Aprilprognos 

 2022 

3. Decemberprognos 
2021 

 

1. Augustiprognos 
2022 

1. Augustiprognos 
2022 

2. Aprilprognos 
2022 

3. Decemberprognos 
2021 
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Jämförelser mellan de olika prognoserna 

Tabellen visar att kostnaden för 2023 ökar med 200 mnkr (1144,6-944,7) jämfört med beräkningen i 
april. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen ökar med 6 mnkr (272,4-266,4) vilket beror på den högre 
inflationen och det ändrade inkomstbasbeloppet. 

Kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar med 70,9 mnkr (315,8-244,9). Ökningen 
beror på inflationen. Pensionsunderlaget är ett medelvärde av historiska löner som räknas upp med 
prisbasbeloppet. När prisbasbeloppet stiger ökar pensionsunderlaget och därmed den 
förmånsbestämda ålderspensionen.   

Den finansiella kostnaden ökar med 113,2 mnkr, från 198,8 till 312. Detta är en inflationseffekt. 
Utbetalningen från ansvarsförbindelsen ökar med 9,7 mnkr (244,3-234,6) vilket beror på en högre 
basbeloppsuppräkning. 

Tabellen visar att kostnaden för 2023 ökar med 398,8 mnkr (1144,6-745,8) jämfört med beräkningen i 
december. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen ökar med 85,4 mnkr med AKAP-KR från 186,9 mnkr till 272,4 
med AKAP-KR. Denna del är en effekt av det nya pensionsavtalet och att större del av den 
avgiftsbestämda ålderspensionen ska indexeras med prisbasbeloppet.  

Den finansiella kostnaden ökar med 206,3 mnkr, från 105,7 till 312. Detta är en inflationseffekt. 

Det nya pensionsavtalet ska ge en lägre kostnad på den förmånsbestämda ålderspensionen men 
kostnaden ökar med 90,9 mnkr (315,8-224,9). Ökningen beror på den stigande inflationen.  

Försäkring av Förmånsbestämd ålderspension och premieprognosen 
Premieprognosen för er som har försäkrat den förmånsbestämda ålderspensionen finns nu i Nya KPA 
Direkt. En detaljerad rapport med individförteckning finns i menyn Pensionskostnadstjänst/Hämta 
beräkning och Premieprognos.  

Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen för 2023 har precis som för kommuner som 
har skuldfört sina åtaganden, ökat markant. Även detta beror på en mycket högre inflation. 

 

1. Augustiprognos 
2022 

3. Decemberprognos 
2021 

 

1. Augustiprognos 
2022 

2. Aprilprognos 

 2022 
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Behöver ni hjälp att förklara 
kostnadseffekterna för er 
organisation? 
I de pensionskostnadsgenomgångar vi erbjuder, går vi igenom effekterna av prognoserna. I 
genomgången får ni ett material som förklarar effekterna och underlättar ert arbete att förklara detta 
vidare i er organisation. Här kan du läsa mer om tilläggstjänsten och anmäla ditt intresse.  

Pensionsskuldsberäkning på era 
förtroendevalda 
Beräkningarna på era förtroendevalda publiceras numera automatiskt på Nya KPA Direkt. Beräkningen 
har gjorts på de uppgifter för förtroendevalda med PBF och de arvoden som fanns i systemet i början av 
augusti när rapporten togs fram. 

Rapporten finns under Pensionskostnadstjänst/hämta beräkningar/förtroendevalda i Nya KPA Direkt. 

Hur kan pensionsunderlaget 
påverkas så mycket av en 
stigande inflation?  
Pensionsunderlaget är det lönebegrepp som används enligt pensionsavtalet för att fastställa den 
förmånsbestämda ålderspensionen. Pensionsunderlaget är ett medelvärde av löner. Historiska löner 
räknas upp med prisbasbeloppet. När nu prisbasbeloppet ökar med 8,7 % räknas även historiska löner 
upp med 8,7 %. Det är inte ovanligt att pensionsunderlaget är 90 – 95 % av slutlönen, lite beroende på 
vilken löneutveckling den anställde har haft.  

Nedan visar vi på ett exempel på effekten av ett högre prisbasbelopp. Om det har varit hela 
anställningar många år innan pension beräknas pensionsunderlaget som ett medelvärde enligt 9-7-5 
regeln, dvs om beräkningstidpunkten är 2023 används lönerna från 2021 - 2015 (2022 och 2023 ingår 
inte). De fem bästa av dessa löner ska användas efter att de har räknats upp med prisbasbeloppets 
förändring till 2023 års nivå. Lönen den anställde har haft i detta exempel är 547 376 kr 2015 som 
årligen har ökat med 3,5 %.  

I tabellen kan ni utläsa hur mycket de verkliga lönerna har varit. Kolumnen längst till höger kan ni 
utläsa vad det blir, i och med det beslutade prisbasbeloppet. I kolumnen till vänster om denna kolumn 
kan ni se vad det hade blivit om inflationen hade landat på 2 % i stället. 
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I tabellen ser ni att med det beslutade prisbasbeloppet (52 500) för 2023, blir pensionsunderlaget       
712 057 kr, medan om prisbasbeloppet hade ökat med 2 % hade det uppgått till 668 194 kr. Effekten 
med den högre inflationen blir i detta exempel att pensionsunderlaget i princip motsvarar den lön den 
anställde har vid beräkningstidpunkten. Vi ser även exempel där pensionsunderlaget överstiger de sista 
inrapporterade lönerna i de fall löneutvecklingen inte har varit så hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppräknad lön

År Lön

PBB 2% 
inflation 

2023 Prisbasbelopp 2% inflation
8,7% 

inflation
2015 547 376 44 500 44 500 606 001 645 781
2016 566 534 44 300 44 300 630 042 671 401
2017 586 363 44 800 44 800 644 816 687 144
2018 606 886 45 500 45 500 657 117 700 253
2019 628 127 46 500 46 500 665 490 709 175
2020 650 111 47 300 47 300 677 133 721 582
2021 672 865 47 600 47 600 696 415 742 130
2022 696 415 48 300 48 300
2023 720 790 49 266 52 500

PU 668 194 712 057
Lön/PU 92,7% 98,8%
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KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom 
kommunsektorn. Sedan starten 1922 har vi erbjudit 
våra kunder konkurrenskraftiga pensions- och för-
säkringslösningar. KPA Pension är också pensions-
bolaget som tänker ett steg längre. Vi vill ge våra 
kunder en trygg pension i en hållbar framtid och tar 
därför ett aktivt samhällsansvar. 

KPA Pension har idag hand om pensionen för cirka en 
miljon anställda inom kommun, region, 
kommunalförbund, kommunförbund och kommunala 
företag. 

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent 
av Sveriges Kommuner och Regioner. 

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) | kpa.se  

Org.nr 516401–6544 | 106 85 Stockholm 
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