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Typ av möte: KS-SAMK 

Mötesdatum: 2018-05-03 

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 
Hans Andrasko, Sveriges Arkitekter 
Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 
Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 
Eva-Christina Bergander, Sveriges psykologförbund 
Gunilla Runesjö, Ewa Ekwall, Lärarförbundet 
Andrea Feichtinger, Heidi Swahn, SSR 
 

Nr Ärende Ansvarig 

1.
Kommentarer gällande minnesanteckningar  
Ingen kommentar. 
 

 

2.
Personalnotiser 
Susanne Werlinder ny enhetschef för planenheten, börjar sin anställning den 20 
augusti. Per Enarsson ny enhetschef för miljöenheten, börjar sin anställning den 10 
september.   
 

 

3.
Anlitande av konsulter 
 

 

4.
Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, 
upphandlingar etc.)  
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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 23 april 
Kommunstyrelsen den 9 april 
Kommunstyrelsen den 7 maj 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 april 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 maj 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 20 mars 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 17 april 
 
Exempel på ärenden 
 
Kommunstyrelsen den 7 maj 
 
Organisation Välfärd samhällsservice KFKS 2018/212, KSVU § 25  
 
Prissättning stödtjänster 2019 KFKS 2018/264, KSAU § 75  
 
Ramar och förutsättningar för upphandling av Nacka Kreatörspool KFKS 
2018/266  
 
Tilldelningsbeslut – Upphandling frukt och grönt KFKS 2017/966, KSVU §26  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april 
 
Månadsbokslut mars 2018 för Nacka kommun KFKS 2018/321 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 maj 
 
Flytt av huvudvattenledning, del i stadsbyggnadsprojekt, Älta centrum  
Utbyggnadspromemoria KFKS 2015/689-251 
 
Sickla stationshus, stadsbyggnadsprojekt för handel, kontor och hotell samt 
detaljplan, västra Sicklaön Startpromemoria KFKS 2017/891 
 
Björknäs-Värmdövägen, stadsbyggnadsprojekt för bostäder samt detaljplan, i Boo  
Startpromemoria KFKS 2017/1054, KFKS 2017/1029 
 
Rensättra naturreservat Yttrande över samråd KFKS 2018/352  
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Aktuell information från Stadsdirektören 
Processen kring Berghs gård fortsätter, Nacka kommun har nu möjlighet att 
yttra sig senast den sista maj. Den 4 maj startar Länsstyrelsen projektet och 
arbetet kring trygg bränsleförsörjning. Dialogen om östlig förbindelse fortgår. 
På kommunstyrelsen den 9 april togs beslut om Gröna obligationer, vilket är 
ett sätt att låna pengar istället för att ta banklån. Stadsdirektören informerar 
vidare att avsikten är att använda gröna obligationer i gröna projekt men det 
ska inte vara kostnadsdrivande men bra att ha möjlighet att låna på olika sätt. 
 
Läs mer i ärendet från Kommunstyrelsen den 9 april. 
 
Koncernledningsgruppen (Stadsdirektörens ledningsgrupp och VD:n för 
Nacka Energi AB och VD:n för Nacka Vatten och avfall AB) gör studiebesök 
till Oslo med besök bl a i Bærum kommun som är en kommun som precis 
som Nacka kommun växer kraftigt och är framåt inom skolområdet.  
I juni kommer arbetet med formerna för hur koncernledningen ska jobba 
tillsammans att avslutas. 

5.
Aktuella frågor 
Personaldirektören informerar 
 

• We+ 
Den 7 maj startar aktiviteten ”Inspiration till motion” Det är en rolig aktivitet 
där vi med foton, kommentarer och videos genom We+ appen peppar 
varandra till att röra på oss mer. Aktiviteten pågår tom 4 juni. Kommunikation 
av aktiviteten har skett via webb, mailutskick och monitor i stadshuset. 
Grupperna kommer delas upp utifrån arbetsplats och anställda i stadshuset 
slumpas in i grupper om ca 10. Aktiviteten kommer att upprepas 2019 och 
2020 som ett led i att vi vill få igång aktiviteter där vi som arbetar i kommunen 
inspirerar varandra till motion och hälsosam livsstil.  
 

• Medarbetarpolicy 
Arbetet med att ta fram en ny medarbetarpolicyn pågår. Arbetet har inletts 
med dialog med främst fackliga företrädare, huvudskyddsombud, HR-
specialister och med deltagarna i Ledarskapsakademin. Chefer och skydds-
ombud i den fjärde omgången av Nacka kommuns arbetsmiljöutbildning har 
även medverkat med värdefulla synpunkter.  
 
Medarbetarpolicyn omarbetas för att synliggöra framförallt Nacka kommuns 
styrmodell och att Nacka kommun har nolltolerans mot diskriminering, 
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.  
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Arbetsmiljödelen i medarbetarpolicyn förstärks också genom att 
förhållningssättet för en väl fungerande arbetsmiljö konkretiseras och lyfts 
fram. Likaså betonas miljö- och hälsoaspekten tydligare vad gäller resande i 
arbetet och till och från arbetet.  
 
Den nya policyn ska vara så konkret som bara möjligt och förankringsarbetet 
fortsätter för att tydliggöra förhållningssättet för en fungerande arbetsmiljö.  
Kommunal välkomnar det initiativet och understryker vikten av att 
medarbetarpolicyn ska vara så konkret så att det inte kommer att behöva 
definieras på varje enhet vad som förväntas av medarbetarna i praktiken. Det 
är viktigt att skapa trygghet kring vad som förväntas. Det underlättar för 
medarbetare att introduceras inom olika enheter om det är samma 
förhållningssätt som gäller i hela Nacka, framhåller Kommunal. Den nya 
medarbetarpolicyn ska, precis som den nuvarande medarbetarpolicyn, vara 
både arbetsmiljöpolicy och lönepolicy.  

 
• Utvecklade rutiner vid upphandling 

Det finns behov av att tydliggöra hur och när samverkan och förhandling sker 
vid upphandlingar. Ett utvecklingsarbete initieras där det dels ska framgå av 
varje agenda till respektive SAMK vilka nya upphandlingar som initieras och 
vilka upphandlingar som pågår. Personaldirektören presenterar en idé att 
använda risk- och konsekvensanaylser som avstamp för att utveckla 
samverkan inför upphandlingar. Tyngdpunkten skulle ligga på risk- och 
konsekvensanalys ur framförallt arbetsmiljöperspektiv. För att säkerställa och 
effektivisera arbetet med MBL- förhandlingar väcks frågan om att i anslutning 
till stödenheternas SAMK genomföra förhandlingar enligt MBL. Dialogen 
fortsätter i frågan. Kommunal, Vision, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, 
Sveriges Arkitekter och Sveriges Psykologförbund anmäler intresse för att 
delta i arbetet med att tydliggöra samverkan och förhandling i samband med 
upphandlingar.  

 
• Mångfaldsanalys 

Nyckeltalsinstitutet genomför vartannat år en mångfaldsanalys för Nacka 
kommun.  
Den senaste analysen visar bl. a 

• att andelen anställda med utländsk bakgrund har fortsatt att öka och 
andelen uppgår nu till 26,7 procent (År 2014 var andelen 25,8 
procent). 

• att andelen chefer med utländsk bakgrund (12,8%) är mindre än 
hälften jämfört med andelen anställda med utländsk bakgrund (26,7%) 
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• att anställda med nordisk bakgrund är äldst, anställda med 
utomeuropeisk bakgrund är yngst. Så ser det ut också i många andra 
organisationer.   

Kommunens medarbetare speglar mycket väl befolkningen i Nacka. 25 
procent av befolkningen i Nacka kommun har utländsk bakgrund1. 26,7 
procent av medarbetarna i Nacka kommun har utländsk bakgrund. Även om 
utländsk bakgrund fördelas på nordisk, europeisk och utomeuropeisk 
bakgrund speglar de anställda i Nacka kommun befolkningen väl. 

 
Diagrammet visar att det är marginella skillnader mellan andel anställda med 
respektive bakgrund och bakgrunden hos befolkningen.  
 
Flest medarbetare med utländsk bakgrund finns bland barnskötare och inom 
vård och omsorg.  
 
 
 
 

                                                 
1 Med utländsk bakgrund menas person som själv är född utomlands eller där båda föräldrarna är födda 
utomland. Svensk bakgrund har den som själv är född i Sverige med minst en av föräldrarna födda i 
Sverige. 
Nordisk bakgrund har den som själv är född i Norden (utanför Sverige) eller där båda föräldrarna är födda 
i Norden (utanför Sverige). Europeisk bakgrund har den som själv är född i Europa (utanför Norden) eller 
där båda föräldrarna är födda i Europa (utanför Norden). Utomeuropeisk bakgrund har den som själv är 
född utanför Europa eller där båda föräldrarna är födda utanför Europa. För den som har föräldrar födda 
i olika delar av världen (t.ex. en förälder i Europa och en Utomeuropa utgår man från var personen själv 
är född. 
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• Personalförmåner 
Det finns ett förslag från regeringen om att ta bort möjligheten att låta 
anställda finansiera privat vård genom bruttolöneavdrag. Om förslaget går 
igenom kommer personalförmånen med möjligheten att finansiera 
synkorrigerande operationer genom bruttolöneavdrag att tas bort.  
 
Kontorsmassagen i stadshuset kommer att upphöra, ingen ny upphandling 
kommer att ske. Det är viktigt att personalförmåner riktar sig till alla och 
inte till enskilda enheter. Istället får vi nyttja Wellnet som är vår friskvårds-
plattform. Likaså jobba mer med det förebyggande arbetet som tex 
ergonomi, kontorsyoga m.m.  
 
Flera fackliga lyfter frågan om att då höja friskvårdsbidraget istället och att 
det är synd att förmåner tas bort utifrån ett rättviseperspektiv. Likaså att 
om man tar bort så behöver arbetsgivaren även tillföra förmåner för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare lyfts att många har behov av massage 
om man sitter mycket vid datorn. 
 
Personaldirektören svarar att det är bra med förmåner som riktar sig till 
alla då de kan kommuniceras som förmåner. Här har vi t ex de förmåner 
som införts med Wellnet portalen och även på sikt We+ i syfte att 
motivera fler till mer motion. Stadsdirektören poängterar även att det 
upplevts mycket orättvisa kring kontorsmassagen och att det är bra att 
detta upphör och gällande friskvårdsbidraget så är det viktigt att beakta 
huruvida verksamheterna, såsom Välfärd Samhällsservice, klarar ett 
eventuellt höjt friskvårdsbidrag. 
  
SSR lyfter även frågan hur arbetsgivaren tar hänsyn till ergonomi när det 
gäller genomförandet av Stadshuset 3.0. Vad gäller ergonomin så sker 
samverkan gällande Stadshuset 3.0 via huvudskyddsombud och Mats 
Bohman (fn administrativ direktör och ny trafik- och fastighetsdirektör 
från 1 juni 2018)  
 
Lärarnas Riksförbund framför att det vore bra om arbetsgivaren samlar 
olika aktiviteter som finns tillgängliga för medarbetare på ett bättre sätt. 
Personaldirektören svarar att utbud kommer att lyftas fram bättre 
framöver.  
 

6.
Arbetsmiljö och hälsa 
Personaldirektören informerar 
 
Sjuk- och frisktal 
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 Sjukfrånvaro 
I februari var sjukfrånvaro hög vilket beror på den influensavåg som var. 
Sjukfrånvaron var högre i för perioden januari – mars i år än motsvarande 
period för 2017.  
 
Kommunal lyfter frågan om det kan finnas förebyggande insatser som kan 
göras för att förebygga nästa influensavåg. Personaldirektören svarar att frågan 
är viktig att diskutera och även ta med i upphandlingen av ny företagshälso-
vård. Lärarförbundet lyfter frågan om arbetsgivaren erbjuder gratis 
influensavaccin. Stadsdirektören svarar att det är upp till varje chef att besluta 
om att erbjuda influensavaccin.  
   
Sveriges Psykologförbund lyfter vidare att det är viktigt att hela hälso-
perspektivet beaktas. När många är sjuka är det viktigt att beakta de som 
arbetar och riskerar att bli överbelastade. Viktigt att vi har en hållbar 
bemanning. Kommunal påpekar att flera går till jobbet sjuka eller går tillbaka 
till arbetet för tidigt vilket gör att fler blir sjuka. I verksamheter som kräver 
bemanning hela tiden behövs en plan för hur verksamheten ska hantera 
situationer med underbemanning. Personaldirektören svarar att införande av 
arbetsmiljömodul i Stratys pågår där det kommer att finnas stöd för risk- och 
konsekvensanalyser för t ex hög sjukfrånvaro och att planera åtgärder för att 
hantera t ex situationer med hög sjukfrånvaro. Lärarnas Riksförbund lyfter att 
det vore bra att göra en jämförande analys på medarbetarundersökningens 
resultat kring hög stress och sjukfrånvaro.  
 
Aktuellt och samverkan  
 Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid 
Personaldirektören informerar om att tidigare kollektivavtal om flexibel 
arbetstid snart fasas ut. Ett nytt avtal håller på att tas fram och det kommer 
istället bli ett samlat avtal för hela stadshuset. Vi slår fast att arbetstiden är 39 
timmar.  Tidigare har den varit 39 timmar inom vissa enheter och 38.75 
timmar och 15 minuter extra inom andra enheter. Flexibel arbetstidstid 
tillämpas för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att ge 
både verksamhet och medarbetare en flexibilitet. Det tydliggörs i avtalet att 
varje chef slår fast principer för sin enhet för att säkerställa bemanning när det 
krävs bemanning utifrån verksamhetens behov på exempelvis ”klämdagar”.  
 
 Arbete med nytt samverkansavtal 
SKL har tecknat ett nytt samverkansavtal, vilket gör att vi ska modernisera 
vårt lokala samverkansavtal. Arbetet har påbörjats med workshop via 
huvudskyddsombud och HR. Sveriges Ingenjörer lyfter att det vore bra med 
en facklig arbetsgrupp där alla facken är med från början och inte bara via 
huvudskyddsombuden.  
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Personaldirektören svarar att fackliga företrädare kommer att bjudas in till en 
gemensam arbetsgrupp.  
 
 SAMK-noteringar 
KS-SAMK noteringar kommer att skickas ut till de deltagare som närvarade 
på KS-SAMK innan noteringarna publiceras på webben. Eventuella 
justeringar ska återkopplas inom tre dagar efter utskick. 
 
Övriga SAMK-noteringar ska få en hänvisning om var de finns att läsa. 

 

7.
Övrigt 
Lärarförbundet lyfter frågan om överenskommelse kan göras med 
arbetsgivaren om höjd lön efter att man fyllt 66 år då sociala avgifter blir lägre 
då. KPA ska ha lyft frågan vid den allmänna pensionsinformationen. 
 
Personaldirektören informerar att pension är en kollektivavtalad förmån och 
inga separata överenskommelser utöver avtal kommer att göras. Arbetsgivaren 
tar med frågan för att stämma av med KPA vilken information de gett. 
 
SSR lyfter frågan om tidplanen för införande av nya AID.  Tidplanen är att 
det ska vara klart till rapporteringen av novemberstatistiken och att ett arbete 
påbörjats som leds av HR-strateg Linda Kaitfors.  

 

 

  
 
 
 
 


