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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2020-12-10 

Närvarande: Lena Dahlstedt – stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 
Josefine Bergström - sekreterare  
 
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Jenny Hjelte - Kommunal 
Kristian Smitterberg – Lärarnas Riksförbund  
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 
Heidi Swahn – Akademikernas riksförbund SSR  
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
Eva-Christina Bergander – Sveriges Psykologförbund 
Roger Orr – Sveriges ingenjörer 
Henrik Ahl – Stabschef 
Mats Bohman – Trafik- och  
Anders Fredriksson – Enhetschef 
  

1. Mötets öppnande  
Personaldirektören öppnade mötet.  
 

2. Tjänsteman i beredskap (TIB) 
Mats Bohman och Anders Fredriksson informerade om tjänsteman i beredskap som ska 
verka som vägen in i Nacka kommun när det sker en allvarlig händelse. Uppgiften för 
tjänsteman i beredskap är att ta emot samtal och förmedla vidare till berörda aktörer. 
Tjänsteman i beredskap ska finnas tillgänglig 365 dagar om året via mobil och kunna inställa 
sig på plats inom tre timmar vid behov. Förslaget för bemanningen av tjänsteman i 
beredskap är 7-9 personer som jobbar en vecka i taget.  

3. Covid-19 lägesbild 
Mats Bohman informerade om att antal vårdpatienter ökar i regionen. Nackas krisled-
ningsgrupp träffas fortsatt varje vecka. På förskolor och skolor är läget ansträngt men 
stabilt. Sammanfattningsvis så är det ett kontrollerat men allvarligt läge i våra verksamheter.  
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Henrik Ahl kompletterade med information om att kommande vaccinering är en regional 
fråga men att regionen kommer att behöva hjälp från kommunerna under våren. Lena 
Dahlstedt berättade att troligtvis kommer vaccinationen först ske för riskgrupperna och 
sedan sker massvaccinationen.  
 
Frågor och diskussion 
Mats Bohman berättade att det kommer att finnas skyddsutrustning även för dem som inte 
arbetar inom vård och omsorg att tillhandahålla. Kommunal undrade då om verksam-
heterna vet om att man kan rekvirera skyddsutrustningen. Mats svarade att man kommer att 
återkomma om hur det ska kommuniceras ut inom kort. 
 

4. Aktuell information från stadsdirektören och aktuellt 
kommungemensamt 

Lena Dahlstedt informerade om vilka ärenden som lyfts upp och kan vara relevanta för de 
fackliga representanterna på sammanträden innan dagens datum, samt kommande ärenden.  
 
 
Tidigare sammanträden (innan KS-SAMK 2020-12-10) 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 
Kommunfullmäktige 2020-11-17 
Kommunstyrelsen 2020-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-24 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-11-24 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2020-12-08 
Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-12-08 
 
Kommande sammanträden 
Kommunfullmäktige 2020-12-14 
Kommunstyrelsen 2020-12-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-12-15 
 
Övriga länkar 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 
 
 
5. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Avtal har förlängts med Wellnet, Falck Healthcare och Zondera.  

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-11-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-11-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-11-17&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-11-17
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-11-09&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-11-09
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-11-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-11-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-11-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-11-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-11-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-11-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-11-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-11-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-12-08&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-12-08
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-12-08&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-12-08
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-12-08&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-12-08
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-12-08&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-12-08
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-12-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-12-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-12-21&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-12-21
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-12-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-12-15
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-12-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-12-15
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.kommersupphandling.se/elite/Login.aspx?ReturnUrl=%2Felite%2FAgreement%2FAgreementStart.aspx
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6. Personalområdet information från personaldirektören 

Kompetensförsörjning 
Elisabeth Carle informerade om förberedelserna inför 2021 års löneöversynen har startat 
med överläggningar med flertalet förbund. Arbetet med lönekartläggningen kan påbörjas 
först den 28 december. En utbildning kommer att genomföras för både fackliga företrädare 
och HR-specialister med det företag som anlitats för lönekartläggningen.   
 
Elisabeth Carle informerade om att ett projekt kommer att starta för att ta fram riskprofiler 
för de befattningar som det kommer att bli obligatoriskt att genomföra bakgrundskontroll 
för inför rekrytering. Fackliga organisationer kommer att bjudas in till informationsmöte i 
anslutning till att projektet inleds. Kommunens samarbetspartner för bakgrundskontroller är 
Valida.  
 
Arbetet med att ta fram stödmaterial för utveckling av arbetsmiljö- och samverkan 
intensifieras i februari med målbild att nytt samverkansavtal ska vara klart i vår.  
 
 
7. Övrigt 
 
Lena Dahlstedt och Elisabeth Carle önskade en god jul och tackar de fackliga 
representanterna för ett bra samarbete.  
 
Den 4 februari 2021 sker nästa möte med KS-SAMK. 
 
Vid anteckningarna 
 
Josefine Bergström 
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