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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: 2021-04-22 

Närvarande: Victor Kilén - stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 
Sofia Karlsson - sekreterare 
 
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Jenny Hjelte - Kommunal 
Kristian Smitterberg – Lärarnas Riksförbund  
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 
Heidi Swahn – Akademikerförbundet SSR  
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
Henrik Ahl – Stabschef 
Roger Orr – Sveriges ingenjörer 
Dennis Wassenin – Sveriges ingenjörer  
Eva-Christina Bergander– Sveriges Psykologförbund 
Yvette Forssmark- Vision 
Anna Trepp- Akademikerförbundet SSR 

1. Mötets öppnande  
Victor Kilén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
Kommentarer gällande föregående minnesanteckningar 

- Inga kommentarer kring tidigare anteckningar framfördes.  
 

2. Aktuell information från stadsdirektören och aktuellt 
kommungemensamt 

Victor Kilén informerade kort om aktuella ärenden i utskotten:   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott:  

• Avgiftshöjningar gällande taxan för sotning.  
• Wall Street Stockholm juni 2022.  
• Revisionsrapporter 
• Remisser 
• Folkbildningsstrategin 
• Säker och kostnadseffektiv IT-drift.  
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• Avtal för upphandling av verksamhetssystem.  
• Ramar och förutsättningar för att upphandla skrivare.  

 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott:  

• Månadsbokslut Välfärd skola. 
• Månadsbokslut för Välfärd samhällsservice. 

 
För ytterligare information, se handlingar och protokoll 

• Kommunfullmäktige 2021-04-12 
• Kommunstyrelsen 2021-03-29 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-16 
• Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-03-16 
• Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2021-04-20 
• Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-04-20  
• Aktuella inköp och upphandlingar 
• Kommande upphandlingar och avtal  

 
Chefsdagen:  
Victor Kilén gjorde några korta reflektioner från chefsdagen där han bland annat lyfte fram  
ledarskap utifrån tydlighet för trygghet, fokus på prestation, affärsmässigt uppträdande, 
näringslivsutveckling och att öppna upp för nytänkande och innovation.  
Vid chefsmötet fick dessa chefer ta emot chefsutmärkelser för framgångsrikt ledarskap:    

• Årets chef: Katarina Centerdal  
• Årets nystartschef: Andreas Totschnig 
• Årets utvecklingschef: Pia Nordeman  
• Årets nya chef: Jessica Sjöstedt 
• Årets förnyelsechef: Olof Andersson  

 
Via nedanstående länk kan ni läsa hela motiveringar av Årets chefer 2020:  
Årets chef 2020  
 
PowerPoint-presentationen från chefsdagen bifogas. 
 
Nästa KS-SAMK 
Vid kommande KS-SAMK lämnas information om tertialbokslutet och ramärendet inför 
budget 2022 - 2024.   
 
3. Personalnotiser och anlitande av konsulter 

• Pro Astri AB har anlitats för rekrytering av enhetschef till enheten för 
fastighetsförvaltning och för rekrytering till den vakanta tjänsten som  
kommunikationsdirektör.  

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-04-12&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-04-12
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-04-12&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-04-12
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-03-29&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-03-29
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-03-29&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-03-29
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//2021/2021-04-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-04-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2021/2021-04-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-04-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2021/2021-04-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2021%5C2021-04-20
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/medarbetare/for-chefer/kompetensutveckling/arets-chef/arets-chef-2020/
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• Samarbete har inletts med Valida för att vid vissa rekryteringar genomföra 
bakgrundskontroller. Aktuella uppdrag i nuläget är bakgrundskontroll i ovan 
nämnda rekryteringsprocesser.   

• TNG har inför att kommunen ska använda rekryteringsroboten Tengai i urvalet till 
bland annat Ledarskapsakademin.  

4. Covid-19 lägesbild 
Henrik Ahl informerade om att smittspridningen fortfarande är hög. Vi befinner oss på en 
platå, som är svagt nedåtgående. Nacka har högst smittspridning i Region Stockholm. 
Region Stockholm är inne i fas 3 i det nationella vaccinationsprogrammet. 
Nackastrandmässan har öppnats upp som vaccinationsanläggning. Vaccination av vård- och 
omsorgspersonal har fått stanna upp till förmån för äldre. AstraZenecas vaccin är 
fortfarande inte godkänt för personer under 60 år. Henrik informerade vidare att det känns 
bra att fas 3 är igång samt att fas 2 och fas 1 är i stort sett klara, framförallt för 
äldreboenden.  
 
Frågor och diskussion  
Lärarförbundet undrade om snabbtest i skolor? Henrik Ahl förmedlade denna länk: 
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/04/region-
stockholm-startar-pilotstudie/  

5. Personalområdet information från personaldirektören 
Kompetenskartläggning:  
Ett arbete har inletts med kompetenskartläggning för medarbetare i stadshuset. Syftet med 
komptenskartläggningen är att definiera utbildningskrav och planera för kompetens-
utveckling som ska genomföras med finansiering från Omställningsfonden.  Kompetens-
kartläggning har startat vid serviceenheten. Samråd med fackliga organisationer kommer att 
genomföras på sedvanligt sätt inför ansökan hos Omställningsfonden.   
 
Arbetsmiljöverkets inspektion:  
Arbetsmiljöverket genomför en inspektion av kommunen arbetar med den årliga 
uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Inspektionen har startat med möten med 
kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektören, personaldirektören och huvud-
skyddsombud och kommer nu att genomföras vid fyra enheter inom produktionen. 
Återföringen kommer att bli ett viktigt underlag för hur arbetsmiljöarbetet ska stärkas 
framåt. En del som efterfrågades i granskningen var analys av arbetsskador och tillbud 
uppdelat per kön. Denna analys har Nacka kommun inte genomfört tidigare och vi ser  
nu över hur denna analys skulle kunna genomföras.  
 
Lärarförbundet lämnar en reflektion från mötet med Arbetsmiljöverket – att det är bra att 
det framkom att kommunen inte har en tydlig rutin för att följa upp att skyddsronder 
genomförs. 
 

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/04/region-stockholm-startar-pilotstudie/
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/04/region-stockholm-startar-pilotstudie/
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Månadsvis uppföljning  
Dokument såsom uppföljning av arbetsskador och tillbud, sjukfrånvarostatistik, 
medarbetarundersökningens resultat mm kommer att publiceras i en Teamsgrupp som 
kommer att skapas för KS-SAMK. I samband med tertialredovisningar kommer en 
fördjupad analys att göras och redovisas vid KS-SAMK.  

PULS-uppföljningens resultat  
PULS-uppföljningen genomfördes under två veckor i mars för att följa upp arbetsförutsätt-
ningarna, vilka arbetssätt som medarbetarna vill behålla efter pandemin och vilka hinder 
medarbetarna upplever för att driva verksamheten på ett bra sätt.  
 
PULS-uppföljningen visar att medarbetarna är stolta över det arbete som utförs men kraven 
som ställs upplevs som svårare att leva upp till. En lägre andel än i höstens medarbetar-
undersökning bedömer att de har kunnat driva verksamheten på ett bra sätt.  
(68% procent instämmer i att kraven är möjliga att leva upp till, vilket är sex procent färre 
än i höstens medarbetarundersökning. 74% instämmer i att de kunnat driva verksamheten 
på ett bra sätt, vilket är åtta procentenheter färre jämfört med höstens medarbetar-
undersökning). 
 
PULS-uppföljningen visar på vikten av fortsatta satsningar för att stärka medarbetare att 
kunna hantera stressen och att bli nöjda med sömnen. (62% kan hantera den stressen som 
förekommer i arbetet vilket är sex procent färre jämfört med höstens medarbetarunder-
sökning. 19% signalerar att de inte är nöjda med sömnen vilket är fyra procentenheter färre 
jämfört med höstens medarbetarundersökning) PULS-uppföljningen ger underlag för 
riskbedömningar och dialog på varje arbetsplats om prioriterade åtgärder för att stärka 
arbetsförutsättningarna.  
 
Lärarförbundet meddelade att det är bra att vi har PULS-värden men inflikar att många 
medarbetare går på knäna, då vi bland annat inte tar in vikarier på grund av pandemin.  
Akademikernas riksförbund SSR inflikar att det viktigt att vara mån om våra anställda och 
att det inte ska gå ut över arbetsmiljön, för att hålla budgeten.  
 
Fördjupade analyser av PULS-resultaten har genomförts för att följa upp en av de viktigaste 
riskindikatorerna för ohälsa – att inte vara nöjd med sömnen. Det kommungemensamma 
budskapet som kommuniceras är att varje chef ska uppmana de medarbetare som har 
problem med sömnen att kontakta Personalstödet och chefen oavsett om sömnproblemen 
är arbetsrelaterade eller inte. Genom att uppmana medarbetare att ta tag i situationer som 
påverkar hälsan, och som ofta kan leda till problem med sömnen, är målet att undvika 
onödig sjukfrånvaro.  
 
I PULS-uppföljningen svarade 53 procent av medarbetarna och 37 procent av cheferna att 
de vill arbeta mer än halv tiden på distans efter pandemin.  Många chefer och medarbetare 
lyfter fram att de nya arbetssätten har medfört stort fokus på uppdragen och ökad 
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effektivitet inom en rad områden. Akademikernas riksförbund SSR lyfter fram vikten av att 
kunna arbeta via Teams även när vi arbetar på plats i stadshuset och inte minska ner 
kontorsytan utan istället tänka om och tänka nytt.  
 
PowerPoint-presentation för PULS-uppföljningen bifogas.  
 
Arbetsmiljöutveckling  
En rad insatser görs som underlag för bland annat lansering av Skyddsombudsakademi och 
hälsosatsningar. Mer information kommer vid nästa KS -SAMK. 
 
Minnesgåvor till 25 års jubilarer:  
De som arbetat 25 år i kommunen kommer att få sin jubileumsgåva och hyllas höst. 
Firandet av årets 25-års jubilarerna kommer att slås ihop till ett 50-årsfirande tillsammans 
med fjolårets jubilarer. 2020 års jubilarer har fått välja sin jubileumsgåva men med anledning 
av pandemin har ingen jubileumsmiddag genomförts under föregående år.  
 
6. Övrigt 
 

• Kommunal undrar om Nacka kommun kommer att erbjuda medarbetare att 
vaccinera sig på arbetstid, eller kompenseras på något sätt för att de vaccinerar sig? 
Då det finns gott om tider för vaccination kommer arbetsgivaren inte att medge 
vaccination på arbetstid och kommunen kommer inte att ge någon kompensation 
till de som vaccinerar sig.   
 

• Kommunal undrar hur det går med deras krav om arbetskläder och arbetsskor, för 
alla väder, för medarbetare inom Välfärd skola. Elisabeth Carle informerar om att 
frågan är returnerad till Välfärd Skola då det inte är en kommungemensam fråga. 
 
 

Vid anteckningarna 
Sofia Karlsson 
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