
Pensionsutmaningar 
i kommuner



Pensionsskuld och kassaflöde  
i kommuner

Det har länge diskuterats om kom-
munernas pensionsskulder till fullo ska 
redovisas på balansräkningen. I den nya 
lagen om kommunal redovisning från 
2019 sker dock ingen förändring gente-
mot tidigare. Det innebär att en mycket 
stor andel av kommunernas pensions-
skulder även fortsättningsvis redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 

Trots detta ser vi att det finns anledning för många 
kommuner att analysera sina pensionsskulder 
närmare, 
• dels för att få en tydlig bild över framtida 

kassaflöden 
• dels för att ha en långsiktig finansieringsstrategi 

om redovisningen kommer att förändras.

Genom en noggrann analys skapas möjligheter att 
ta välgrundade beslut kring hur pensionsskulden 
och utmaningar för likviditeten ska hanteras.

Detta seminarium ska ge er en introduktion till hur 
ni kan förstå hur era pensionsplaner påverkar ert 
framtida kassaflöde. Vi presenterar även möjliga 
tillvägagångssätt för att stärka kontrollen över 
kassaflöde och pensionsskuld.  

Seminariet riktar sig till främst dig som arbetar 
med ekonomi och finans inom kommunal sektor.

MALMÖ 
Torsdagen den 7 mars

GÖTEBORG 
Torsdagen den 14 mars

STOCKHOLM 
Tisdagen den 19 mars

Anmälan 
www.pwc.se/kalendarium

MALMÖ 
Torsdagen den 4 april

GÖTEBORG 
Torsdagen den 21 mars

STOCKHOLM 
Torsdagen den 11 april

Anmälan 
www.pwc.se/kalendarium

Den nya pensionsmarknaden 
- hur anpassas era individuella 
pensionsplaner?

Aktörerna på pensionsmarknaden 
anpassar sig snabbt. De affärsmodeller 
som tar form idag ser väsentligt annor-
lunda ut jämfört med för bara några  
år sedan.

Vinnare är de arbetsgivare som noga sätter sig in 
i pensionsfrågan och lyckas förhandla de bästa 
pensionsplanerna med försäkringsbolag och 
förmedlare.

I oktober 2018 trädde en ny lag om försäkrings-
distribution (IDD) i kraft och ersatte därmed 
lagen om försäkringsförmedling. Syftet med den 
nya lagen är bland annat att skapa 
förutsättningar för pensionsrådgivning, helt fri 
från intressekonflikter.

Under seminariet kommer vi bl a att belysa 
följande:
• Vad är viktigt att veta för att kunna skapa 

förutsättningar för lägre kostnader och högre 
pensioner för befattningshavare i kommunal 
sektor?

• Hur stora förbättringar är möjliga att uppnå 
genom sänkta kostnader för de anställdas 
tjänstepensioner?

• Hur kommer Högsta förvaltningsdomstolens 
dom om förmånsbeskattning av pensions-
rådgivning till anställda att påverka er?


