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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 16 Dnr 2019/83 

Utökade pensionsmöjligheter (80, 90, 100) 

Beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att införa förmånen 80-90-100 i 
samband med att kommunstyrelsens förvaltning tagit fram rutiner under första 
kvartalet 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 20 november 2018 § 29 att 
anta en reviderad pensionsriktlinje utan införande av en arbetstidsmodell som 
benämns 80-90-100. Bakgrunden till att införa 80-90-100 som en förmån kom 
från ett beslut i förhandlingsutskottet utifrån förhandlingsframställan från 
Vision och Lärarförbundet. Personalutskottet beslöt istället att ta ställning till 
80-90-100 vid senare tillfälle. 

Medarbetare som uppnått 62 års ålder och varit anställd i kommunen minst fem 
år i direkt anslutning kan ansöka om förmånen 80-90-100. Medarbetaren har då 
möjlighet att minska sin sysselsättningsgrad till 80 procent av en heltid med 90 
procent av en heltidslön och med en inbetalning till sin tjänstepension 
motsvarande 100 procent av en heltid. Förmånen beviljas efter individuell 
prövning och med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. 
Kostnaden beräknas till 50 tkr per år för den som beviljats förmånen. Om 
frånvarotiden inte behöver ersättas med vikarie blir det istället en 
kostnadsminskning i motsvarande grad. 

Förvaltningarna har yttrat sig om 80-90-100 där de var negativa till förmånen på 
grund av svårigheter att kunna bemanna frånvaro från förmånen och till ökade 
kostnader. Förvaltningarna menade också att det finns risk för oönskad 
personalrörlighet mellan förvaltningarna på grund av att verksamheterna har 
olika förutsättningar att bevilja förmånen.  

Kommunstyrelsens förvaltning menar att möjligheterna med förmånen ändå 
motiverar ett införande. Nyttan med arbetstidsminkning för äldre har stöd i 
forskning. Målet med modellen är att äldre medarbetare väljer att fortsätta 
arbeta ytterligare något år istället för att sluta sin anställning eller gå i pension. 
Att behålla befintliga medarbetare är därför av stor betydelse dels på grund av 
att det blir allt svårare att rekrytera efterfrågad kompetens, dels då nyrekrytering 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

är kostsam; kostanden för en nyrekrytering är ca 500 tkr. vilket bör ställas i 
relation till kostnaden för 80-90-100. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2019. 
2. Personalenhetens utredning om reviderad pensionsriktlinje med 

arbetstidsmodellen 80-90-100, daterad 26 juni 2018 
3. Pensionsriktlinje daterad 2 juli 2018 
4. Yttrande VOO 
5. Yttrande SBF 
6. Yttrande KOF 
7. Yttrande SOU 
8. KS fhu 2017-03-02 § 12 
9. KS fhu 2016-11-11 § 78 
10. Förhandlingsframställan 9 juni 2016 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 17 Dnr 2019/108 

Redovisning av personalbild 2019 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av personalbilden. Jämförelsen gäller för den 31 maj 2019 och 
2018. 

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 60 personer 2019 jämfört med 
2018, från 2 094 till 2 034. Minskningen ska ställas i relation till 
verksamhetsövergångarna vid årsskiftet 2018-2019 där räddningstjänsten 
övergick till Räddningstjänsten Dala Mitt och kulturskolan övergick till 
Västerbergslagens Utbildningsförbund. Totalt berörde 
verksamhetsövergångarna 64 personer. 

Antalet visstidsanställda har ökat med 8 personer, från 375 till 383. 

Antalet timavlönade har ökat från 625 till 662 personer 2019 jämfört med 2018. 

Sett till anställningens sysselsättningsgrad så har antalet heltidsanställda minskat 
med 46 personer på mätdagen 2019 jämfört med 2018, från 2 232 till 2 186. 
Antalet deltidsanställda har minskat med 6 personer, från 237 till 231. 

Sammantaget har antalet årsarbetare minskat med 49 stycken 2019 jämfört med 
2018, från 2 399 till 2 350. 

Medelåldern totalt har minskat med 0,1 år 2019 jämfört med 2018, från 47,4 till 
47,3 år. Medelåldern är 47,4 år för kvinnor och 47 år för män. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 juni 2019. 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 18 Dnr 2019/109 

Redovisning av arbetad tid 2019 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av arbetad tid. Jämförelsen gäller perioden januari till och med maj 
2019, 2018 och 2017. 

Det var 21 557 färre planerade timmar för månadsavlönade under 2019 jämfört 
med 2018, från 1 887 127 till 1 865 570 timmar. Den minskade tiden för 
månadsavlönade vikarier (- 26 022 tim.) är större än den totala minskningen, 
vilket indikerar att den planerade tiden har ökat för andra visstidsanställningar 
till exempel för tidsbegränsad anställning enligt skollagen. 

Minskningen av tid ska ses i relation verksamhetsövergångar vid årsskiftet 2018-
2019 där räddningstjänsten övergick till Räddningstjänsten Dala Mitt och 
kulturskolan övergick till Västerbergslagens Utbildningsförbund. Sammantaget 
berördes 64 medarbetare av verksamhetsövergångarna. 

Den kompletterande tiden ökade totalt med 938 timmar. Här ingår en ökning 
av timlönetimmar (+3 515 tim.) och en minskning av övertidstimmar (-2 578). 

Frånvarotiden minskade med 10 113 timmar för mätperioden 2019 jämfört 
med 2018. Ungefär hälften av ökningen härleds till sjukfrånvarotimmar (+4 552 
tim.). 

Sammantaget minskade mängden arbetad tid med 30 733 timmar under 2019 
jämfört med 2018. 

Den månadsvisa jämförelsen av timavlönade timmar visar att antalet timmar är 
högre för årets tre första månader i jämförelse med tidigare år, men att 
mängden timmar i april och maj 2019 ligger i nivå med motsvarande månader 
2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 juni 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 19 Dnr 2019/110 

Redovisning av personalkostnader 2019 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av personalkostnaderna. Jämförelsen gäller perioden januari till 
och med maj 2019 och 2018. 

Den teoretiska (om ingen frånvaro fanns) kostnaden för månadslön och 
ersättningar ökade 2019 jämfört med 2018 med 4 322 270 kronor (+1,32 %). 

Frånvaroavdragen ökade 2019 med 2 226 716 kronor (+3,21 %) samtidigt som 
tillkommande kostnadsposter minskade med 3 416 715 kronor (-4,58 %) under 
2019 jämfört med 2018. 

Sammantaget innebär det att den totala kostnaden 2019 jämfört med 2018 
minskade med 1 321 158 kronor (-0,40 %). 

Jämförelse av kostnaderna mellan åren tar inte hänsyn till organisatoriska 
förändringar, till exempel verksamhetsövergångarna vid årsskiftet 2018-2019 
där räddningstjänstens övergick till Räddningstjänsten Dala Mitt och 
kulturskolan övergick till Västerbergslagens Utbildningsförbund. Därför 
redovisas även tre utvalda kostnadsposter, som andelen av den totala kostnaden 
för respektive år. Resultatet visar att kostnadsandelen ökat för timlön (från 5,29 
till 5,33 %) och sjuklön (från 2,66 till 3,41 %), samtidigt som kostnadsandelen 
minskat för övertid/mertid (från 1,34 till 1,06 %). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 juni 2019. 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 20 Dnr 2019/111 

Redovisning av sjukfrånvaron 2019 

Beslut 
Personalutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av sjukfrånvaro, perioden januari till och med maj 2019 och 2018. 

Sjukfrånvaron har ökat under mätperioden 2019 jämfört med 2018. För 
kommunen som helhet är ökningen 0,4 procentenheter. Sjukfrånvaron har ökat 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen (+2,1 procentenheter) och social- och 
utbildningsförvaltningen (+0,9 procentenhet). Sjukfrånvaron har minskat inom 
kommunstyrelsens förvaltning (-1,6 procentenheter) och vård- och 
omsorgsförvaltningen (-0,1 procentenheter). 

Den långsiktiga trenden är stigande för sjukfrånvaron sedan december 2017. 
Den årstidstypiska minskningen av sjukfrånvaron under våren visade sig istället 
bli en ökning i maj månad med 0,2 procentenheter. 

Sjukfrånvaroprofilen dvs. fördelningen av sjukperiodernas längd (dag 1-7, 8-59, 
60-365 och ≥366), är relativt likvärdig mätperioden 2019 jämfört med 2018. 
Som mest har sjukfrånvaroperioden dag 1-7 förändrats, med en ökning på 0,3 
procentenheter. 

Sjukprofilerna och dess förändring ser olika ut för respektive förvaltning. 
Genomgående har den största förändringen skett inom dagintervallet 60-365, i 
både ökad och minskad riktning beroende på vilken förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2019. 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 21 Dnr 2019/112 

Redovisning av personalsituationen 2019 

Beslut 
Personalutskottet noterar den skriftliga rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Personalchefen går igenom den skriftliga rapporten, daterad 16 augusti 2019, 
gällande den aktuella personalsituationen i kommunens förvaltningar. 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-10 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 22 

Information om fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 
Personalutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Stöd- och styrningschef och personalchef informerar att det pågår ett arbete 
med blanketten för delegation vid tillförordning av ansvar. Syftet med arbetet är 
att eventuellt komplettera blanketten med delegation över arbetsmiljöuppgifter. 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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