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Kommunstyrelsen

Ks § 131

Dnr KS 09/236

Pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Regelverk avseende pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension” i enlighet med bifogad bilaga till
tjänsteutlåtande.

2

För att finansiera pensionslösning med pensionsförstärkning vid övertalighet som för närvarande finns inom socialförvaltningen tas nuvarande
pensionsmedel i anspråk.

3

Ytterligare avsättning till pensionsmedel med 1,4 mkr tas ställning till i
samband med rambudget 2010 med anledning av det extra statsbidraget,
10,8 mkr.

4

Personalchefen beslutar om pensionsförstärkning i enskilda fall utifrån
”Regelverk avseende pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension” i
enlighet med kommunstyrelsens delegationsreglemente.

5

Regelverk avseende pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension ska
ingå i kommande pensionspolicy som ska utarbetas samt i översyn av
policy i för personalavveckling.

6

I sjätte stycket ändras det till att stå ”påverkar allmän pension” istället för
”kan påverka allmän pension”.

7
Löpande återrapportering sker i ärendet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2009 om vissa personalpolitiska åtgärder i samband med personalavveckling i syfte att minska antalet uppsägningar på grund av arbetsbrist. Personalchefen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för någon form av pensionslösning i syfte att hantera den långsiktiga personalförsörjningen i kommunen samt att mildra verkningarna av övertalighet. Det finns omgående behov av att tillämpa pensionslösning med
pensionsförstärkning som en åtgärd för att i nuläget hantera övertalighet inom
äldreomsorgen. Det är av stor vikt att snarast kunna ge besked om hanteringen
av övertalighet för att minska oron i verksamheten.
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Ks § 131 (forts)

Dnr KS 09/236

Pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension
Kommunen har en policy för att hantera övertalighet i samband med personalindragningar. Personalchefen har ett uppdrag att senast den 1 mars 2010 göra
en total översyn av policy i samband med personalavveckling kopplat till
kommunens långsiktiga personalförsörjning. Regelverket omkring pensionsförstärkning ska inarbetas i samband med ovanstående översyn samt i kommande
pensionspolicy.
Konstateras att uppsägning på grund av arbetsbrist är förenat med vissa
kostnader förutom lön under uppsägningstiden. Här avses bl a avgångsersättning (engångsbelopp eller periodisk avgångsersättning) enligt centrala
kollektivavtalet AGF-KL.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 15 oktober 2009 ”Pensionsförstärkning vid förtida uttag av
pension” med bilaga ”Regelverk avseende pensionsförstärkning vid förtida uttag
av pension”.
Förhandlingar enligt 11 § MBL den 22 oktober 2009.
Förhandlingar enligt 11 § MBL den 26 oktober 2009
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar på löpande återrapportering i ärendet.
Elisabeth Friberg, C, yrkar att det i sjätte stycket ska stå ”påverkar allmän
pension” istället för ”kan påverka allmän pension”.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Elisabeth Fribergs ändringsyrkande.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till Elisabeth Fribergs ändringsyrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget, ett ändringsyrkande samt
ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet, bifall mot
avslag. Efter det ställs proposition tilläggsyrkandet tillsammans med
grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
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Ks § 131 (forts)

Dnr KS 09/236

Pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension
Efter proposition på ändringsyrkandet om att det i sjätte stycket ska stå
”påverkar allmän pension” istället för ”kan påverka allmän pension” finner
ordförande att det avslås.
Votering begärs och verkställs via handuppräckning.
De som röstar på Elisabeth Fribergs, C, förslag är Christer Toft, S, Mi
Bringsaas, S, Stefan Wikén, S, Judith Hult, S, Eva-Britt Jonsson, V och Rolf
Lilja, S.
De som röstar på Owen Laws, Mp, förslag om att det ska stå som i
grundförslaget är Göte W Swén, M, Evert Fogelberg, Fp, Agneta Gabrielsson,
Fp, Ulf Jonasson, C och Maria Söderberg, C.
Efter votering finner ordförande att det är sju röster för Elisabeth Fribergs, C,
yrkande samt sex röster för Owen Laws, Mp, yrkande. Det innebär att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet om att det i sjätte stycket ska stå
”påverkar allmän pension” istället för ”kan påverka allmän pension”.
Efter proposition på tilläggsyrkandet, om återrapportering, tillsammans med
grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.
_____
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