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 Minnesanteckningar 
 
 
 

 
 
 
 

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: 2020-02-04 

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  
Ole Suhr – Vision 
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
Henrik Ahl – Stabschef 
Roger Orr – Sveriges ingenjörer 
Dennis Wassenin – Sveriges ingenjörer  
Eva-Christina – Sveriges Psykologförbund 

1. Mötets öppnande  
Lena Dahlstedt öppnade mötet.  
 
Kommentarer gällande föregående minnesanteckningar 
I föregående minnesanteckningar stod det att förslaget för bemanningen av tjänsteman i 
beredskap är 8-10 personer medan det i presentationen stod 7-9 personer. Det korrekta 
antalet är 7-9 personer och detta är nu korrigerat i anteckningar.  
 
Kommunal påpekar att det in minnesnoteringarna från december saknas information om 
erbjudandet om förmåncyklar, förmåndatorer och förmånsmöbler mm. Minnesnoteringarna 
från december har kompletterats med information om förmånsprodukterna.  

2. Covid-19 lägesbild 
Henrik Ahl informerade om att alla boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) har blivit 
vaccinerade och att man har börjat med att vaccinera personal. Nacka stadshus öppnade 
upp för vaccinering och det var 160 personen som kom för att vaccineras. Han förtydligade 
att det är Stockholmsregion som ansvarar över vaccineringen och inte kommunen och att 
information framgår av 1177.  
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Man kan se en nedåtgående trend i smittspridningen med följd av att antalet inlagda på IVA 
har minskat. Det är fortsatt viktigt att följa restriktionerna.  
 
Frågor och diskussion  
Lärarförbundet undrade om man måste vaccineras i den kommun man är boende i. Henrik 
Ahl svarade att han inte tror att det behöver vara så men återkommer med mer information.  
 
Kommunal undrade om anställda måste visa upp sitt resultat för arbetsgivaren om deras test 
för Covid-19 visat positivt. Elisabeth Carle svarade att man måste informera sin närmaste 
chef om att man har fått ett positivt resultat men det är inte ett krav att visa upp resultatet.  

3. Aktuell information från stadsdirektören och aktuellt 
kommungemensamt 

Lena Dahlstedt informerade om vad som är aktuellt i kommunen. Nedan följer en kort 
redovisning om vad som togs upp på mötet:  

• Tunnelbaneprojekt är nu i skarp förhandling.   
• Stort fokus på digitalisering och hur Nacka kan utvecklas inom kommunikation.  
• Ekonomi- och finansdirektör Jörn Karlsson är inbjuden till nästkommande KS-

SAMK för att redovisa bokslutet.   
• Löneöversyn pågår. 
• Introduktion av den nye stadsdirektören Victor Kilén är påbörjad.  
• I nästa vecka sker intervjuer i Kommunkompassen där de fackliga representanterna 

bland annat kommer att intervjuas.  
 
Lena Dahlstedt informerade om ärenden som tagits upp på senaste sammanträdena med 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och som kan vara av intresse för de fackliga 
representanterna: 
 

Kommunfullmäktige  
• Henrik Ahl informerade om Nacka 50 år och hur det ska firas. 
• Beslut om servicepolicyn.  
• Beslut om policy för mutor och jäv. 
• Beslut om styrdokument för krisberedskap. 
• Beslut om nya naturreservatet i Rensättra. 

 
Kommunstyrelsen  
• Beslut om strategiska byggköp. 

 
Lena Dahlstedt informerade även om ärenden som kommer att tas upp i utskotten: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

• Framtidsfonderna.  
• Utvärdering av pandemin (extern och intern). 
• Medborgarundersökning och medarbetarunderökningen. 
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• Kundval 2.0 
• Revision av EY:s granskning av arbetsmiljön inom socialtjänsten.  

 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott  
• Bokslut. 
• Omstrukturering av Talliden. 
• Avveckling av Hästhagens förskola. 

 
Handlingar och protokoll 
Kommunfullmäktige 2020-12-14 
Kommunfullmäktige 2021-02-01 
Kommunstyrelsen 2020-12-21 
Kommunstyrelsen 2021-01-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-12-15 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2021-01-26 
Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-12-08 
 
Länkar till: 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 
 
4. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerade de konsulter Nacka har anlitade: 

• Utvärderingen av pandemin – Anlitad konsult är PWC.  
• Riskprofiler som underlag för att införa bakgrundkontroller vid rekrytering  

– Anlitad konsult är Valida. 
• Utvärdering av jämställdhet - Anlitad konsult är Nyckeltalsinstitutet. 
• Hälsobokslut - Anlitad konsult är Söderberg och Partner.  

5. Personalområdet information från personaldirektören 

Kompetensförsörjning 
Elisabeth Carle informerade kort om arbetet med lönekartläggningen som de fackliga 
representanterna kommer att bli inbjudna till.   
 
Arbetsmiljö  
Med anledning av den granskning som EY har gjort av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete kommer höstens medarbetarundersökning att kompletteras med frågan 
om arbetsplatsträffarna genomförs regelbundet. Utvecklingsarbetet av arbetsmiljö- och 
samverkan drivs vidare. Det pågår bland annat ett arbete för att planera för fler nätverks- 

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$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-12-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-02-01&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-02-01
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-02-01&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-02-01
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-12-21&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-12-21
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-01-25&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-01-25
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-12-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%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$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-12-15
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2021/2021-01-26&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-01-26
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://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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och introduktionsakademier såsom Skyddsombudsakademin. 
 
Hälsa 
Antalet levererade beställningar av vaccin mot säsongsinfluensan blev följande: 

• Vaccin Direkt – 289 stycken 
• Svea Vaccin – 110 stycken 
• Doktor24 – 3 stycken 

  
Den 8-12 februari infaller Nackas nya årliga Hälsovecka. Temat i år är ”En vecka i hälsans 
tecken” där teman lanseras varje dag under veckan. Inspirationsföreläsningar för hälso-
teman erbjuds såväl i anslutning till hälsoveckan som efter hälsoveckan. En ny omgång av 
We+ marknadsförs under hälsoveckan och den startar i mitten av februari.   
 
Årsbokslut Personal 
Se bifogad bilaga.   
 
Övrigt 
Arbetskläder förskola 
Kommunal informerade om att anställda på förskola inte har tillgång till arbetskläder i form 
av varma kläder och skor på sina verksamheter. Speciellt viktigt är frågan nu när pandemins 
rekommendationer är att förskolepersonal bör vara utomhus under hela arbetsdagar. Då 
vägarbetare har tillgång till arbetskläder så har Kommunal fått uppmaningen om att driva 
frågan som ett diskrimineringsärende. Elisabeth Carle tar frågan vidare för dialog med 
produktionsdirektör Einar Fransson.   
 
Lenas fredagshälsning  
Kommunal informerade om att deras medlemmar har önskemål om att stadsdirektörens 
fredagshälsning skickas ut tidigare på fredagen. Anledningen är för att det ibland uppstår 
frågor som inte hinner fås svar på av chefen eftersom denne redan gått hem för dagen. Lena 
Dahlstedt svarade att målsättningen är att hälsningen ska komma ut direkt efter lunch på 
fredagen men att det ibland kan dröja då kommunen inväntar externt underlag som behöver 
komma med i informationen.  
 
Ergonomisk arbetsmiljö i hemmet  
SSR informerade om att de anser att det bör vara arbetsgivaren som hyr förmåns-
produkterna och inte den anställde eftersom produkterna hyrperioden är på tre år. SSR 
undrade också hur många det är som hyrt kontorsmöbler och varför det inte står hur 
mycket produkterna kostar att hyra. Elisabeth Carle svarar att upplägget är motsvarande 
som för förmånscyklar och att priset framgår av erbjudandet på det sätt som det kan 
specificeras. Erbjudandet om fler förmånsprodukter är ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 23 förmånscyklar, 64 IT-paket, 30 smartwatches, 28 förmånsprodukter 
/förmånsmöbler (8 stolar/pallar, 6 deskcyklar och 8 skrivbord och 6 dataskärmar) 
beställdes i den senaste omgången av Nackas förmånserbjudande med bruttolöneavdrag. 
Avdraget för de nya produkterna kommer att hanteras med start senare i vår då löne-
systemet har anpassats för att göra avdraget för de nya förmånsprodukterna. 
Här kan du läsa om nya attraktiva förmåner för medarbetare. 

https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/friskvard-och-formaner2/formaner/forman-hemarbetsmiljo-och-dator/
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Utbildning för skyddsombud 
SSR undrade om man ska ha separat engångsutbildning för skyddsombud och sedan efter 
det de vanliga utbildningarna tillsammans med chefer. Skyddsombuden kommer att bjudas 
in till den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen tillsammans med chefer precis som 
tidigare.   
 
Omorganisationerna inom Äldreenheten  
SSR informerade om att en avdelning på äldreenheten har fått en ny chef. Medarbetarna vill 
gärna ha ett samtal innan lönesamtalet för att få möjlighet att berätta om sina arbets-
uppgifter men de har fått nej till ett sådant samtal. Elisabeth Carle informerar om det som 
kommuniceras i samband med löneseminarierna och i Chefsakademin.   
 
De fackliga representanterna diskuterade att medarbetarsamtalen är ett problem när chefen 
har ca 80st anställda. De delar en oro kring modellen och då speciellt eftersom många 
chefer inte är erfarna ledare. Elisabeth Carle tar frågan vidare.   
 
 
Vid anteckningarna 
Josefine Bergström 
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