
  1 (8) 
  
 
 
 

 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: 2018-03-08 

Plats: Björknäs ÖF-1 

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 
Nina Lindberg, Sveriges Arkitekter 
Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 
Eva-Christina Bergander, Sveriges psykologförbund 
Ulrika Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 
Mikael Eriksson, Ewa Ekwall, Lärarförbundet 
Andrea Feichtinger, Heidi Swahn, SSR 
Lena Gustavsson, Skolledarförbundet 
 

Nr Ärende Ansvarig 

1.
Kommentarer gällande minnesanteckningar 
 

 

2.
Personalnotiser 
Rekrytering pågår av två kommunkoordinatorer till juridik- och kanslienheten.  
Den ena kommunkoordinatorn kommer att arbeta främst som stöd till 
stadsdirektören och den andra kommunkoordinatorn rekryteras för att stödja 
direktörerna.  

 

3.
Anlitande av konsulter 
Stadsledningskontoret kommer att anlita en konsult för att göra en 
kartläggning av de IT-verktyg som används i framförallt stadshuset.  
 
Extern konsult kommer även att anlitas av stadsdirektören för att göra en 
översyn av myndighets- och huvudmannaorganisationen, inklusive 
stödenheter. Bakgrunden är uppdraget i Mål och budget; ”att se över och 
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lägga fast en långsiktig dimensionering av myndighets- och huvudmanna-
enheterna utifrån deras respektive uppdrag, med ambitionen att fortsätta 
sänka kostnaderna genom digitalisering och allmän effektivisering.” 
 

4.
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: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Upphandlingarpag
ang.aspx 
 
Kommunfullmäktige den 5 mars 
Kommunstyrelsen den 19 februari 
Kommunstyrelsen den 5 mars extra 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 februari 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 6 februari 
 
Exempel på ärenden 
 
Kommunfullmäktige den 5 mars 
 
Exploateringsavtal för Morningside Marina, Erstavik 
 
Detaljplan för Morningside Marina, fastigheten Erstavik 25:38 m. fl. i 
Fisksätra-Saltsjöbaden 
 
Exploateringsavtal för Nobelberget, på västra Sicklaön  
 
Detaljplan för Nobelberget, fastigheterna Sicklaön 83:33, 83:29, del av 40:12 
och 83:3 på västra Sicklaön 
 
Kommunalt bostadsbolag Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson 
m fl (V) 
 
Arbete med diskrimineringsgrunderna Motion den 13 november 2017 av Rolf 
Wasteson m fl (V) 
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Bilaga, Interpellationssvar kommunens arbete för att motverka sexuella 
trakasserier.   
 
Kommunstyrelsen den 19 februari 
 
Plan för arbetet med mål- och budgetramar 2019 - 2021 KFKS 2018/ 68, 
KSAU § 5 
 
Åtgärdsplan för underskott i arbets- och företagsnämndens budget år 2018 
KFKS 2018/66, KSAU § 6 
 
Prioriteringar kopplade till trygghetspaket 2018 KFKS 2018/63, KSAU § 10 
 
Revidering av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning KFKS 
2017/975, KSAU § 4 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 februari 
 
Orminge torg, stadsbyggnadsprojekt för bostäder, verksamhetslokaler, 
parkering med mera, Boo Startpromemoria KFKS 2017/762 och 2017/884 
Bordlagt KSSU 23/1-17 § 3  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 6 februari 
 
Bokslut Välfärd samhällsservice Muntlig information KFKS 2017/457  
 
Bokslut Välfärd skola Muntlig information KFKS 2017/457  
 
Nedläggning av Skogsgläntans förskola KFKS 2018/53 
 
Aktuell information från stadsdirektören 
Det veckovisa måndagsmötet/trappmötet i Nacka stadshus startar kl. 12.45 
istället för som tidigare kl. 13.00, för att fler ska ha möjlighet att delta. Nytt  
för måndagsmötet är att stadsdirektören informerar om vad som är på gång 
på stadsdirektörens ledningsgruppsmöten (SLG). Det finns tre former av 
ledningsgruppsmöten; koncernledningsmöte, ett möte som äger rum några 
gånger per år där hela koncernledningen deltar, dvs. alla direktörer, Nacka 
Energis VD och Nacka Vatten och Avfalls VD.  En annan form av 
ledningsgruppsmöten är SLG temamöten där olika teman lyfts fram och 
diskuteras, såsom exempelvis mål- och resultatuppföljning kopplat till 
kommunens fyra övergripande mål, utveckling av välfärdsfastigheter, 
kompetensförsörjning, kommunikation och digitalisering. Den tredje formen 
av ledningsgruppsmöte är SLG strategi.  
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Stadsdirektören informerar vidare om att hon har mycket fokus på Bergs gård. 
En annan viktig fråga är Östlig förbindelse. Där stöttar Nacka kommun 
projektet på Trafikverket samt försöker påverka frågan både på statlig och 
regional nivå. Det är viktigt att beakta frågan kring östlig förbindelse i Nackas 
byggande för att säkerställa att kommunen inte försvårar för en östlig 
förbindelse. 

5.Aktuella frågor  
 

 Årets chef 
Ett fyrtiotal chefer är nominerade till utmärkelsen som kommer att delas ut  
på stadsdirektörens chefsmöte den 12 april. Utmärkelsen Årets chef, som är 
en del i chefs- och ledarstrategin för att lyfta fram förebildschefer, delas ut  
för femte gången. Faktagranskning av resultat, ekonomi, medarbetarunder- 
sökningens resultat, kundnöjdhet, förbättringsarbete och särskilt uppmärk-
sammade insatser under året pågår.   
 

 Översyn av AID för partsgemensam statistik är klar 
Länk till SKL:s hemsida med information om nya AID 
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebildning/arbetsidentifikationaid.
157.html  
Arbete inleds för kvalitetssäkring av AID med målbild att översynen ska vara 
slutförd senast i höst när lönestatistik ska redovisas till SKL.   
 

 Introduktion för nyanställda 
Utvecklingsarbetet fortsätter för att utveckla introduktionen för nyanställda: 
En satsning görs på webbintroduktion där fackliga företrädare är involverade 
i att ta fram innehållet i några av de första webbfilmerna - de filmer som 
tydliggör nolltolerans. Filmerna för att synliggöra och uppnå nolltolerans för 
sexuella trakasserier, kränkningar och repressalier kommer att bli obligatoriska 
för alla medarbetare, dvs. på motsvarande sätt som filmerna kring IT-säkerhet.  
 
En satsning görs även på att stödja utvecklingen av den kollegiala intro-
duktionen med inspiration från den handledarutbildning som genomfördes av 
arbetsgivarorganisationen KFS. Utvecklingsarbetet är gemensamt med Nacka 
Vatten och Avfall AB och Nacka Energi AB. I den första etappen utvecklas 
handledarutbildningen med fokus på att stärka medarbetare i uppdraget att 
introducera praktikanter och anställda på Extratjänster. Fackliga företrädare 
kommer att involveras i utvecklingen.  
 
En annan viktig del i utvecklingsarbetet av introduktionen är systematisk 
uppföljning via enkäter som riktas till nyanställda där de olika delarna i 

 



  5 (8) 

introduktionen löpande följs upp. Hittills har introduktionen enbart följts upp 
med en fråga i medarbetarundersökningen vilket inte har varit tillräckligt för 
att driva på för en positiv utveckling av hur nya medarbetare introduceras. 
  
Ett annat viktigt utvecklingsarbete som är initierat är effektivisering av bl.a. 
inbjudningar till introduktionsträffar genom digitaliseringens möjligheter. Ett 
exempel är att nyanställda kommer att bjudas in till den kommungemen-
samma introduktionen och de fördjupningsblock som ingår i introduktionen 
genom att mötesinbjudningar kommer att läggas in direkt i den nyanställdes 
kalender innan de börjar. Serviceenheten och personalenheten driver denna 
utveckling efter idé och utvecklingsinsats från förändringsledare från 
förnyelseenheten.  
 

 Bokslut 
Stadsdirektören informerar att årsbokslutet bereds och ska vara klart 12 mars. 
Resultatet är väldigt bra till sin helhet med hög kvalitet och ekonomi i balans.  
 
Personaldirektören informerar om några av personalnyckeltalen i bokslutet. 

 Andelen heltidsanställda uppgår till 87,1 vilket är en ökning med 0,9 
procent sedan 2016.  

 Mångfalden har också ökat, andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund, ”person som själv är född utomlands eller där båda 
föräldrarna är födda utomlands” uppgår till 27,5 procent. Det är en 
ökning med 1,1 procentenhet jämfört med 2014.  

 Personalomsättningen var totalt 12,37 procent en ökning med 0,5 
procentenheter jämfört med 2016. Om pensionsavgångar exkluderas 
var personalomsättningen 10,9 procent, vilket är en ökning med 0,8 
procentenheter.   

 Nytt nyckeltal i bokslutet är att följa antal arbetsmarknadspolitiska 
anställningar, vilka uppgår till 53 anställningar. 

 
En redovisning kommer att göras av antal anställningar med Extratjänst. 
Målet som är satt tillsammans med Kommunal i den överenskommelse som 
finns om Extratjänster är att Nacka ska ha minst 25 personer anställda på 
Extratjänster. Målet är långt ifrån uppnått.  
 
Personalenheten har intensifierat arbetet för att fler ska anställas på 
extratjänster. Samarbetet med Arbetsförmedlingen håller på att utvecklas och 
det kommer att göras fler reportage kring extratjänster där goda exempel lyfts 
fram för att fler chefer ska inspireras att anställa på extratjänst.  
 
Vision frågar om antal konsulter ska minska och fler ska anställas istället för 
att anlita konsulter. Stadsdirektören svarar att över tid ska antal konsulter 
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minska, men att konsultlösningar kan vara att föredra ibland vid behov av 
expertkompetens och i vissa rekryteringsprocesser där det är viktigt att vi 
rekryterar noggrant och inte stressar i rekryteringar.  
 

 Systemutveckling HR 
Personaldirektören informerar att ett tilläggsavtal har tecknats för STRATSYS 
som är det systemstöd som används inom flertalet områden för resultat-
uppföljning.  Det nya avtalet omfattar systemstöd för systematiskt arbets-
miljöarbete med bra stöd för riskbedömningar. Även medarbetarunder-
sökningens resultat kommer att läggas in i STRATSYS för enheter i stadshuset 
samt för Välfärd samhällsservice.  
 
Vision lyfter fram att chefer i stadshuset har blivit mycket bättre på 
genomföra årlig uppföljning av arbetsmiljön i samverkan med fackliga 
företrädare och att chefer blivit än mer noggranna i arbetet med 
riskbedömningar. Personaldirektören lyfter fram HR-specialisternas roll som 
proaktivt chefsstöd och den arbetsmiljöutbildning som drivs av HR-
utvecklaren och fackliga företrädare från Vision, LR och Lärarförbundet som 
bra grund för att chefer blivit bättre på att ta sig an sitt arbetsmiljöuppdrag.   
 
Förberedelser pågår för att upphandla systemstöd som ger stöd för olika typer 
av samtal mellan chef och medarbetare, främst utvecklingssamtal och 
introduktionssamtal. Det krävs systemstöd utifrån GDPR för att säkerställa att 
denna typ av information inte sparas på enskilda datorer. Systemstödet 
kommer även att innehålla mallar för introduktionssamtal, uppföljningssamtal 
och andra samtal mellan chef och medarbetare samt enkäter för att följa upp 
introduktionen.  
 
Vidare informerar personaldirektören att en rapport ska tas fram som 
beskriver den IT-utveckling som genomförts av personalsystemen inom 
personal- och löneområdet och den utveckling som pågår av systemstöden.  

6.Arbetsmiljö och hälsa 
 
Sjuk- och frisktal 

 Jämförelse sjukstatistik i länet för 2017 – biläggs som bilaga. 
 

Aktuellt och samverkan  
 Förhandlingar – lokala kollektivavtal 

Personaldirektören informerar att avtalen om flexibel arbetstid ska ses över 
med målet att vi ska ha ett enhetligt avtal för alla medarbetare med placering i 
stadshuset.  
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 Översyn av medarbetarpolicy  
Översynen av medarbetarpolicyn är påbörjad och de fackliga företrädarna är 
involverade i arbetet. Bland annat ska det bli en tydligare koppling till 
kommunens styrmodell och allas ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö. 
Nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkningar, diskriminering, kränkande 
särbehandling och repressalier ska lyftas fram. Målet är att den nya 
medarbetarpolicyn ska vara klar innan sommaren. 
 

 Personalnyckeltal kompetensförsörjning - medarbetare som slutat och 
kommer tillbaka till Nacka  
 

Andel medarbetare som slutat i kommunen och som valt att börja jobba i 
kommunen igen ska analyseras. En uppföljning kommer att göras som 
återrapporteras till KS-SAMK. Sveriges Arbetsterapeuter lyfte frågan om det 
kan finnas en koppling till avslutssamtal om man väljer att söka sig tillbaka till 
Nacka.  
  

7.Övrigt 
Kommunal lyfter frågor kring förmåner, dels hur tidigare namninsamling för 
höjt friskvårdsbidrag hanterats, dels möjligheten att vara tjänstledig för att 
testa annat arbete och dels att redan anställda ska ha möjlighet till förtur för 
lediga arbeten inom kommunen. 
 
Stadsdirektören svarar att frågan om friskvårdsbidraget har diskuterats på 
SLG men inga beslut är fattade. Arbetsgivareren återkommer i frågan och 
återkommer även i frågan om förtur till lediga tjänster. Personaldirektören 
svarar vidare att gällande frågan om möjlighet att vara tjänstledig så har det 
tidigare funnits ett sådant generellt arbetsgivarbeslut men det upphävdes med 
motivering att det är svårare att rekrytera till vikariat än till 
tillsvidareanställningar.   
 
Sveriges psykologförbund lyfter frågan kring folkhälsan, tidigare fanns 
anställda med uppdrag att arbeta med folkhälsan men var finns ansvaret idag. 
Stadsdirektören svarar att det är en fråga som vi alla ska arbeta med i våra 
respektive professioner. Det finns en kommitté som lyfter och följer upp 
frågor kring hälsa och livskvalité och det är förnyelseenheten som stödjer 
kommittén. Stadsdirektören håller med om att detta är en väldigt viktig fråga 
och vi behöver följa utvecklingen.  
 
Kommunal kommenterar att de sällan bli kallade till MBL gällande 
upphandlingar. Personaldirektören svarar att arbetsgivaren kommer att 
tydliggöra när förhandlingar enligt MBL § 38 ska genomföras. En åtgärd som 
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kan införas genast är att punkten ”Upphandlingar och förhandlingar” läggs in 
i agendor till SAMK.   
 
Länk till lista på fackliga ombud 
https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/arbetsmiljo-och-
rehabilitering2/samverkan-och-fackliga-fragor/ 
 
Länk till lista på skyddsombud 
https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/arbetsmiljo-och-
rehabilitering2/arbetsmiljo/skyddsombud/ 
 
Länk till KS-SAMK noteringar 
https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/arbetsmiljo-och-
rehabilitering2/samverkan-och-fackliga-fragor/ 
 
SSR lyfter även frågan om var SAMK-noteringar sparas. Stadsdirektören 
svarar att man återkommer i frågan. 
 

  
 
 
 
 


