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Malmö stad har sedan ett antal år tillbaka valt att, internt för den kommunala verksamheten,
tillämpa det sammantagna personalomkostnadspålägg, PO-pålägg, som SKR fastställer för
olika åldersgrupper. I detta ingår dels arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen
(lagstadgade socialavgifter), dels avgifter för försäkringar och avtalspensioner som bestäms i
kollektivavtal mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och fackföreningarna inom offentlig
sektor. Den del av PO-pålägget som avser pensionskostnader utgör ett snitt av samtliga
kommuner. Denna typ av beräkning görs för att få en lättadministrerad och schablonmässig
budgethantering och internredovisning.
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. Pålägget för PO
följer SKR:s rekommendationer, därmed är påläggen lägre för anställda över 65,
uppdragstagare m.fl. För unga gäller för perioden 1 januari 2021 t.o.m. 31 mars 2023 en
tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ersättningar som uppgår till högst 25 000
kr/mån.
SKR har tagit fram preliminärt Po-pålägg för år 2022. Det slutliga fastställs i december 2021.
PO-pålägget beräknas minska med 0,4 procentenheter, från 40,15% till 39,75% av
lönesumman. Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtalsförsäkringar förväntas vara
oförändrade. Förändringen avser kollektivavtalad pension. Det kalkylerade pålägget avseende
pensioner föreslås justeras ner för kommuner från 8,60 till 8,20 procent. Beräkningen utgår
från ändrade livslängdsantaganden men också från andra faktorer.
En minskning av Po-pålägget i enlighet med uppgifterna från SKR skulle innebära att
nämndernas kostnader för 2022 beräknas minska med sammanlagt 41,5 Mkr. Det föreslås att
nämndernas kommunbidrag justeras motsvarande.
Förslaget till kommunbidragsjustering har beräknats med utgångspunkt från respektive
nämnds budgeterade kostnader för PO under 2021 och justerats utifrån beslutade
kommunbidragsförändringar. För den del av servicenämndens verksamhet som finansieras
genom intäkter från försäljning av tjänster till övriga nämnder, har kommunbidraget justerats
i de nämnder som köper tjänsterna. Förändringen innebär därför även att servicenämndens
prissättning påverkas.
Kommunbidragen till nämnderna har i budgetförslag 2022 minskats i enlighet med tabellen
nedan och ökats med motsvarande belopp på anslaget för finansiering.
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Beslutsförslag
Arbetsmarkn- och socialnämnd
Fritidsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutb nämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Miljönämnd
Revisorskollegiet
Servicenämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
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