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Förslag till kommunbidragsjusteringar för PO-pålägg i Budget 2020
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna för kommuner består av två delar. Dels lagstadgade avgifter
som bestäms av riksdagen, dels delar som bestäms i förhandlingar mellan Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och fackföreningarna inom offentlig sektor. Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och
olycksfallsförsäkringar.
Kostnaderna för arbetsgivaravgifter belastar kommunens anslag för finansiering.
Personalomkostnaderna belastar nämnderna via det interna PO-pålägget. Genom det interna pålägget
erhålls finansiering till kommunens samlade arbetsgivaravgifter. Pålägg för PO följer SKL:s
rekommendationer. I enlighet med rekommendationen är påläggen lägre för anställda över 65 år,
uppdragstagare m fl.
År 2018 höjdes PO-pålägget med 0,84 procentenheter till 39,17% av lönesumman, främst till följd av
ökade kostnader för avtalspensioner. Denna höjning reglerades även i budgeten och nämnderna
erhöll 76,5 mnkr i ökat kommunbidrag.
År 2019 sänktes PO-pålägget till 39,15% på grund av en mindre sänkning i avtalsförsäkringarna. Den
särskilda löneskatten för anställda som fyllt 65 år togs bort den 1 juli.
SKL har tagit fram preliminärt PO-pålägg för år 2020. Det slutliga fastställs i slutet av december 2019.
PO-pålägget beräknas öka med en procentenhet till 40,15% av lönesumman. Arbetsgivaravgifterna
enligt lag bedöms vara oförändrade, men en höjning föreslås av pålägget för avtalspensioner, från
7,7% till 8,7%. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har en lön utöver taket (7,5
inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension.
En höjning av PO-pålägget i enlighet med uppgifterna från SKL skulle innebära att verksamheternas
kostnader för 2020 beräknas öka med sammanlagt 92,6 miljoner kronor. Stadskontoret föreslår att
nämndernas kommunbidrag justeras för att täcka de ökade kostnaderna.
Förslaget till kommunbidragsjustering har beräknats med utgångspunkt från respektive nämnds
budgeterade kostnader för PO under 2019 och justerats utifrån beslutade
kommunbidragsförändringar. Eftersom servicenämndens verksamhet finansieras genom intäkter från
försäljning av tjänster till övriga nämnder, har de ökade kostnaderna för servicenämnden justerats i de
nämnder som köper tjänsterna. Förändringen innebär därför även att servicenämndens prissättning
påverkas.
Kommunbidragen till nämnderna har i budgetförslag 2020 ökats i enlighet med tabellen nedan och
minskats med motsvarande belopp på anslaget för finansiering.
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Tillskott
kommunbidrag
Belopp i tusentals kronor
Arbetsmarknads- och socialnämnd
ASN, Hemlöshet

+10 200
+300

Fritidsnämnd

+1 600

Funktionsstödsnämnd

+9 400

Förskolenämnd

+14 300

Grundskolenämnd

+23 600

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

+6 200
+17 600

Kommunstyrelse

+2 000

Kulturnämnd

+2 200

Miljönämnd

+800

Revisorskollegiet

+100

Servicenämnd

+0

Stadsbyggnadsnämnd

+1 000

Teknisk nämnd

+3 200

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
SUMMA

+0
+100
92 600
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