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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: 2018-02-01 

Plats: Jelgava ÖF0 

Närvarande från 
arbetsgivaren: 
 
Närvarande från 
personal-
organisationerna: 

Stadsdirektör Lena Dahlstedt, personaldirektör Elisabeth Carle, HR-strateg 
Linda Kaitfors 
 
Hélène Fischer Guste, Lärarnas Riksförbund 
Tedros Asmelash, Vision 
Christian Nützel, Sveriges Arkitekter 
Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 
Jenny Hjelte, Kommunal 
Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 
Kristofer Andersson, Sveriges psykologförbund 
 

Nr Ärende Ansvarig 

1.
Kommentarer gällande minnesanteckningar 
 

 

2.
Personalnotiser 
Peter Granström ny exploateringschef för Nacka stad, börjar sin anställning den 14 
maj. Bengt Stenberg ny enhetschef för trafikenheten, börjar sin anställning den 1 
april. Peter Skogberg är ny enhetschef för enheten för bygg- och anläggning. Love 
Edenborg blir tf. biträdande enhetschef för planenheten. Rekrytering pågår fortsatt 
för enhetschef till planenheten.  
 

 

3.
Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, 
upphandlingar etc.)  
 
Aktuella upphandlingar: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandli
ngar.aspx 
Kommande upphandlingar: 
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http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Upphandlingarpag
ang.aspx 
 
Kommunfullmäktige den 29 januari 
Kommunstyrelsen den 15 januari 
Kommunstyrelsen den 19 januari extra 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 23 januari  
 
Exempel på ärenden 
Kommunfullmäktige 
 
Upplåtelse av tomträtt i Saltsjöbaden för byggnation och drift av nya 
Näckenbadet Fastigheten Neglinge 26:2  
 
Gunilla Glantz var inbjuden till kommunfullmäktige för att berätta om 
stadsbyggande i Nacka kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Upplåtelse av tomträtt i Saltsjöbaden för byggnation och drift av nya 
Näckenbadet Fastigheten Neglinge 26:2 KFKS 2017/43 
 
Detaljplaneprogram för Henriksdal, västra Sicklaön Antagande KFKS 
2012/294-214, KSSU § 263, MSN § 269 
 
Avslutat samarbete inom Edge Cities Network KFKS 2017/1091, KSAU § 
195 
 
Nackas medlemskap i nätverket Eurocities KFKS 2017/1078, KSAU §196 
 
Medarbetarundersökningens resultat 2012 – 2017 KFKS 2017/1023, KSAU § 
198 
 
Ramar och förutsättningar för upphandling av rekryteringstjänster KFKS 
2017/1067, KSAU § 199 
 
Antagande av anbudsgivare för ny simhall i Saltsjöbaden KFKS 2017/43, 
information KSSU § 269 
 
Tilldelningsbeslut i upphandling av utbyggnad av allmänna anläggningar inom 
södra centrala Nacka KFKS 2016/11-251 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
 
Orminge torg, stadsbyggnadsprojekt för bostäder, verksamhetslokaler, 
parkering med mera, Boo Startpromemoria KFKS 2017/762 och 2017/884 
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Östra Vikdalen, stadsbyggnadsprojekt för bostäder, verksamheter, delar av 
trafikplats Kvarnholmen och detaljplan, centrala Nacka Startpromemoria 
KFKS 2016/782 och 2016/687 
 
Detaljplaneprogram för Bergs gård Yttrande till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden KFKS 2017/1109 
 
Detaljplan Älta C, etapp A och B Yttrande under samråd till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden KFKS 2017/1120 
 
Utbyggnad av lokalgata vid förskola Oxelvägen, Älta inom 
stadsbyggnadsprojekt för Älta C, delplan 1 etapp A och B 
Utbyggnadspromemoria KFKS 2015/689-251 
 
Exploateringsavtal för Morningside Marina, Erstavik Informationsärende 
inför antagande KFKS 2011/293-251 
 
Detaljplan för Nobelberget, fastigheterna Sicklaön 83:33, 83:29, del av 40:12 
och 83:3 på västra Sicklaön Informationsärende inför antagande KFKS 
2009/574-214, MSN § 268 
 
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede; park-, idrotts- och 
bildningskvarteren på Järlahöjden KFKS 2016/325, KFKS 2016/118-04 
 
Utbyggnad av lägenheter och gruppboenden vid Danvikshem, Sicklaön, inom 
stadsbyggnadsprojekt för Danvikshem II Utbyggnadspromemoria KFKS 
2009/482-251 
 
KSAU 6 februari  
 
Revidering av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning 
KFKS 2017/975, Bordlagt 12 december 2017 
 
Stadsdirektören informerar att kommunstyrelsens reviderade instruktion och 
delegationsordning blev bordlagd den 12 december då den hänger ihop med 
villkoren för upphandling. Förslaget är att delegera mindre upphandlingar på 
mindre belopp till respektive enhet men villkor och principer för detta måste 
beslutas.  
 
Stadsdirektören informerar vidare att den internationella policyn kommer att 
revideras. 
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Kommunal kommenterar att de sällan bli kallade till MBL gällande 
upphandlingar. Personaldirektören svarar att arbetsgivaren kommer att 
tydliggöra när förhandlingar enligt MBL §§ 38-39 ska genomföras.   
 

4.
Aktuella frågor 
Personaldirektören informerar 
 

 Årets chef¨ 
Stadsdirektörens chefsmöte där årets chef utses äger rum den 12 april.  
Via två nyhetsbrev har medarbetare uppmanats att nominera chefer. 
Stadsdirektörens ledningsgrupp och fackliga företrädare har också 
uppmanats att nominera chefer till utmärkelsen.  Hittills har närmare 
20 chefer nominerats. Stadsdirektören informerar att temat för 
chefsdagen är Då – Nu – Framtid. 
 

 Uppföljning av antal anställda i stadshuset pågår och kommer att 
rapporteras till årsredovisningen.  
 

 Introduktion för nyanställda 
Vi behöver bli mycket bättre på att introducera nyanställda och ett 
projekt drivs för att utveckla introduktionen. Utvecklingsarbete pågår, 
när det gäller webbintroduktion och en handledarutbildning kommer 
också att utvecklas. Handledarutbildningen tas fram med inspiration 
från den handledarutbildning som arbetsgivarorganisationen KFS tagit 
fram. En första utbildning genomförs 22 februari.  
 
Fackliga företrädare instämmer att introduktionen är väldigt viktig och 
att introduktionen tyvärr inte fungerar tillräckligt bra idag och att den 
inte följs upp.  
 
Lärarnas riksförbund, Kommunal och Sveriges psykologförbund 
meddelar att de gärna är delaktiga i arbetet med introduktionen. 

 
 Ny visning av förmånscyklar 

Måndagen den 19 februari är det visning av förmånscyklar vid Nacka 
stadshus mellan kl. 11-18. Det finns även en möjlighet att titta på 
cyklarna hos Velo & Oxygen i Sickla köpkvarter. Men det är enbart 
produktutbudet för förmånscykel som gäller.  
 

 

5.
Arbetsmiljö och hälsa 
Sjuk- och frisktal 

 Uppföljning av sjukfrånvaro för 2017 
Rapporten bilägges.  
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Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter till 5,97 procent. 
Lärarnas riksförbund framför att när sjukfrånvaron analyseras så skulle 
jämförelse även kunna göras med medarbetarundersökningens 
stressrelaterade frågor. Personalenheten kommer att ta fram denna 
jämförelse.  
 

Aktuellt och samverkan  
 Medarbetarundersökningens resultat och arbetet med handlingsplaner 

och uppföljning 
Bilaga, rapporten till Kommunstyrelsen.  
 

 Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud  
Fjärde genomgången av utbildning genomförs där HR-utvecklaren 
och organisationspsykologen tillsammans med fackliga företrädare 
från Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision utbildar chefer och 
skyddsombud.  
 

 Nytt samverksavtal 
Frågan om nytt samverkansavtal kommer att tas upp på 
samverkansmöte med HSO-gruppen.  

 

6.
Övrigt 
Förnyelsen i stadshuset 
Stadsdirektören informerar om förnyelsen i stadshuset. Ett nytt 
projektdirektiv har arbetats fram om både den inre och yttre förnyelsen och 
den s.k. ”Limpan”. Det första styrgruppsmötet är den 12 februari. 
Stadsdirektören leder den strategiska styrgruppen, det kommer även att finnas 
en taktisk styrgrupp och en referensgrupp som knyts till den taktiska 
styrgruppen. 
AFA-försäkring 
Kommunal informerar att många saknar information om de kollektivavtalade 
försäkringarna. Kommunal tillsammans med personalenheten ska därför starta 
en arbetsgrupp som kommer att utveckla informationen.  
Avtal om flexibel arbetstid 
Vidare informerar personaldirektören att fackliga företrädare kommer att 
bjudas in till dialog inför förhandlingar om avtal för utökad flexibel arbetstid 
för medarbetare som har sin arbetsplats i stadshuset.  
 

 

  
 
 


