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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: 2021-03-11 

Närvarande: Lena Dahlstedt – stadsdirektör, Elisabeth Carle – personaldirektör, 
Mabel Selin – sekreterare 
 
Heidi Swahn – Akademikernas riksförbund SSR  
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Jenny Hjelte – Kommunal 
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 
Kristian Smitterberg – Lärarnas Riksförbund  
Roger Orr – Sveriges ingenjörer  
Eva-Christina – Sveriges Psykologförbund 
Yvette Forssmark – Vision 
Henrik Ahl – stabschef 
Susanne Nord – utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 
Jörn Karlsson – ekonomi- och finansdirektör 

1. Mötets öppnande  
Lena Dahlstedt öppnade mötet.  
Det fanns inga kommentarer gällande föregående minnesanteckningar. 

2. Lägesbild covid-19 
Henrik Ahl informerade om att det nu är stort fokus på vaccination. Alla boende på särskilt 
boende (SÄBO) har blivit vaccinerade. I februari vaccinerades cirka 300 personer av Nackas 
vård- och omsorgspersonal i Nacka stadshus, ett sista vaccinationstillfälle i stadshuset är 
inplanerat den 23 mars.  
 
Vi är inne i en tredje våg vilket till stor del beror på nya mutationer som sprider sig 
snabbare. Läget inom vården är fortsatt ansträngt. Henrik förtydligade att det är Region 
Stockholm som ansvarar för vaccineringen och inte kommunen. Uppdaterad information 
finns på 1177. 
 
Utredning klar om vaccination av obehöriga 
Lena Dahlstedt informerade om att utredningen av kommunens hantering av vaccinationer 
mot covid-19 är klar. Utredningen, som gjordes av revisions- och konsultföretaget PwC, har 



  2 (5) 

visat att fyra personer inom Välfärd samhällsservice som inte tillhörde priogrupp 1, blev 
vaccinerade i början av januari. Vid det aktuella tillfället fanns inte rutiner och upprättade 
listor på plats. Det som skedde var fel men inga speciella åtgärder kommer att vidtas. Mer 
information finns på nacka.se. Även rapporten finns tillgänglig. 
 
Regler i stadshuset (SSR)  
Akademikerförbundet SRR undrade vad som gäller kring regler kopplade till pandemin för 
medarbetare i stadshuset, ska samma regler gälla för alla? Frågan lyftes då medarbetare inom 
socialtjänsten uppmanas bära munskydd.  

Frågor och diskussion  
Lena Dahlstedt svarade att reglerna i stadshuset är gemensamma och finns tillgängliga på 
nacka.se. Beroende på verksamhet kan enhetschef göra särskild bedömning när det är 
befogat, kopplat till arbetsförutsättningarna.  
Elisabeth Carle kompletterade med att det är arbetsmiljöansvarig chef som gör 
riskbedömningen. 
Lärarförbundet framförde att frågan om rekommendationer och hur de tolkas är viktig att 
bevaka.  
Lärarnas riksförbund tog upp att covid-19 skapar polariserade åsikter vilket kan leda till ökat 
tryck på chefer. 
Lena Dahlstedt svarade att vi hjälps åt i detta, diskuterar och försöker stötta varandra, samt 
att Nacka kommun följer de rekommendationer som finns och följer utvecklingen noga. 

3. Aktuell information från stadsdirektören 
Lena Dahlstedt informerade om två stora pågående förhandlingar: Tunnelbanan samt 
Mötesplats Nacka inklusive bussterminal. 

4. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Det finns inget nytt att rapportera.   

5. Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar etc.) 
Lena Dahlstedt informerade om kommande ärenden i kommunfullmäktige och  
kommunstyrelsen som kan vara av intresse för de fackliga representanterna. Flera 
detaljplaner är på väg till beslut, bland annat i Södra Boo. Lena informerade även om 
ärenden som kommer att tas upp i utskotten: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

• Ärenden kopplade till Årsredovisning 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott  

• Ärenden kopplade till Årsredovisning 
• Ansökan om stämning angående interkommunal ersättning 

 
 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2021/03/utredning-klar-om-vaccination-av-obehoriga/
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Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
• Nybyggnation i Ältadalen  
• Ny bebyggelse på östra Sicklaön: Östra gräsvägen och Fasanvägen 
• Etappindelning i Orminge, byggföretag önskar påskyndning 
• Startplan för ny detaljplan, Fisksätra södra 

 
Handlingar och protokoll 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 
Kommunstyrelsen 2021-02-22 
Kommunstyrelsen 2021-03-11_extra 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-16 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-03-16 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2021-03-23 
Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-03-17 
 
Länkar till: 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 

6. Personalområdet  
Hälsa, kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

• Elisabeth Carle informerade om att kommunens sjuktal på totalnivå för 2020 ligger 
på 7,6 procent. Medeltalet för kommuner i länet är 8,4 procent. Analyser av 
sjukfrånvaron kommer att diskuteras i kommande arbetsmiljömöten med fackliga 
företrädare.  

 
• Analysen av arbetsskador och tillbud fördjupas och kommer att följas upp och 

analyseras månadsvis. Ett förbättringsprojekt startar där syftet är att höja kvaliteten 
på anmälningar och få igång arbetet med riskbedömningar.  
 

• Arbetsmiljöverket besöker kommunen i mitten av april för att följa upp det 
kommungemensamma systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöarbetet inom 
fyra enheter inom produktionen. Huvudskyddsombud och fackliga företrädare är 
inbjudna till dessa möten. Resultatet av granskningen kommer att återföras i maj.  
 

• En ny PULS-mätning kommer att genomföras 17 - 26 mars. Den förstärks med 
pandemifrågor och följer även upp hur medarbetare i stadshuset önskar jobba 
framåt. Chefer och medarbetare får resultaten den 12 april. 

 
• Medarbetare får nytt tillfälle för erbjudande om förmånscyklar, IT-produkter och 

förmånsmöbler, 18 mars-6 april. Läs mer på nacka.se. 
 

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-03-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-03-15
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-02-22&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-02-22
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-03-11_extra&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-03-11_extra
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2021/2021-03-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2021%5C2021-03-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2021/2021-03-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2021%5C2021-03-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2021/2021-03-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2021%5C2021-03-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2021/2021-03-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2021%5C2021-03-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2021/2021-03-23&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-03-23
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_msn_myndighetsutskott.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamndens_myndighetsutskott//2021/20210317&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Cmiljo_och_stadsbyggnadsnamndens_myndighetsutskott%5C2021%5C20210317
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_msn_myndighetsutskott.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamndens_myndighetsutskott//2021/20210317&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Cmiljo_och_stadsbyggnadsnamndens_myndighetsutskott%5C2021%5C20210317
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
https://www.ecochange.se/nacka/index.asp


  4 (5) 

• Lönekartläggningen pågår och kommer att slutföras under april. Personalenheten 
rekryterar en HR-partner som kommer att arbeta med lönekartläggningen efter 2021 
års löneöversyn.  

 
• Det är dags att ansöka till Ledarskapsakademin. Som en del i rekryteringsprocessen 

kommer rekryteringsroboten Tengai att användas. Fackliga representanter kommer 
att få inbjudan till särskilt möte kring Tengai. Mer info om Ledarksapasakademin 
finns på nacka.se. 

 
 
Arbetskläder förskola 
Produktionsdirektör Einar Fransson meddelar att det finns en stor enighet bland rektorerna 
att medarbetarna ska ha jackor för utevistelse. (Enligt rektorerna har i princip alla jackor för 
utevistelse).  
 
Kommunal delar en digital namninsamling där Kommunal Sektion Öst samlat in 870 
underskrifter (varav 3 via mejl). Ta del av namninsamlingen här.  
 
7.  Ny enhet och förändrade enhetsansvar etc.  
Susanne Nord presenterade förslag till beslut om förändrade ansvar för tre enheter.  
 
Från och med den 1 april träder den nya organisationen i kraft: 
1. Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten blir en ny samlad enhet med det nya 
namnet, arbets- och etableringsenheten. 
2. En ny enhetschef för den nya arbets- och etableringsenheten rekryteras omgående. 
3. Utan att röra nämndstrukturen flyttas uppföljningsansvaret för ungdomar som inte 
studerar eller arbetar och den kommunala vuxenutbildningen över till utbildningsenheten. 
Finns tydliga synergieffekter, bland annat kring lagstiftning. Befattningen biträdande 
enhetschef till utbildningsenheten inrättas och rekryteras omgående.  
 
Beslutet innebär att arbets- och företagsenheten och etableringsenheten upphör den 1 april. 
 
Susanne informerade vidare om att hon tagit vid det utvecklingsarbetet som pågått sedan 
tidigare sedan hon tillträdde som utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i januari. Hon 
har sedan dess mött medarbetare enskilt och i workshops. Medarbetare har arbetat med 
verksamhetsanalys, risk- och väsentlighetsanalys. De gemensamma tankarna kring kundens 
behov har varit i fokus samt att skapa tydlig struktur för styrning och ledning. 
 
Frågor och diskussion 
Elisabeth Carle tillägger att förslaget är skickat till berörda fackliga organisationer. Process 
för sedvanlig rekrytering, som blir intern. Rekryteringsroboten Tengai används för första 
gången i denna rekrytering. Elisabeth avslutar med att fråga om LR, Vision och SRR önskar 
formellt MBL-protokoll eller om kan det lösas via samverkan? Fackliga representanter 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2021/03/ledarskapsakademin-2021-ansok-senast-19-april/
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uppmanas att återkoppla svar till Elisabeth Carle. Lärarnas Riksförbund svarar att det kan 
det räcka med samverkan i det aktuella ärendet med sammanslagning av enheter. 
 
8. Bokslut 
Jörn Karlsson, ny ekonomi- och finansdirektör sedan årsskiftet, presenterade sig och 
sammanfattade årsbokslutet 2020: Ett starkt ekonomiskt resultat där nio av tio nämnder 
håller budget eller redovisar överskott. Låneskulden har minskat och soliditeten succesivt 
ökat. Presentationen finns bifogat minnesanteckningarna. 
 
9. Övriga frågor 
 
Ersättning vid ekonomiskt bortfall pga covid-19  
Kommunal frågade om ersättning vid ekonomiskt bortfall pga covid-19 med anledning av 
att arbetsgivaren i region Norrbotten delat ut ersättning. Kan även Nacka kommun ge ut 
schablonersättningar? Elisabeth Carle tar frågan vidare.  
 
Tack! 
Lena Dahlstedt avslutade med att rikta ett stort tack till de fackliga företrädarna för ett 
mycket gott samspel. Lena är på plats till den 12 april då Victor Kilén börjar som ny 
stadsdirektör. 
 
Vid anteckningarna 
Mabel Selin 
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