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 KS-SAMK 

 2019-04-04 

 Jelgava ÖF 0 

 Stadsdirektör Lena Dahlstedt, personaldirektör Elisabeth Carle,  
nämndassistent Josefine Bergström 
 
Mikael Eriksson, Gunilla Runesjö - Lärarförbundet  
Eva- Christina Bergander - Sveriges Psykologförbund 
Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund - Kommunal 
Heidi Swahn – SSR 
 

Nr Ärende Ansvarig 

 Inledning 
Lena Dahlstedt öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna.  

Kommentarer gällande minnesanteckningar från   
GDPR-frågan skuts upp då Lisa Härdmark, dataskyddsombud, kommer att få 
en inbjudan att medverka vid nästa möte. 
 

 

 
Rekryteringsprocesser och anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerar att processen med rekryteringen av en stöd-och 
servicedirektör pågår. Det har varit många sökanden och annonsen ligger 
uppe till den 10 april. Lena Dahlstedt och Elisabeth Carle framför en önskan 
från de sökande om att intervjuprocessen ska kortas ner. Idag ska den 
sökande intervjuas under en heldag av olika personer i ledningen. Förslaget är 
att de fackliga representanterna fortsätter ta referenser på slutkandidaterna 
men att de förmedlar frågor och synpunkter genom Elisabeth. På så sätt tar 
intervjuprocessen en halv dag då de fackliga representanterna inte behöver 
närvara vid ett fysiskt intervjumöte. Fortsatt dialog kring förslaget fortlöper. 
 
Pro Astri är anlitade för rekrytering av ny stadsbyggnadsdirektör. Lena 
Dahlstedt informerar att hon har bestämt att dela upp Gunilla Glanz till två 
tjänster – en miljö-och bygglovsdirektör med myndighetsansvar och en 
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stadsutvecklingsdirektör som får ansvar för stadsutvecklingsprocessen. 
Rekryteringsprocessen bör vara klar innan midsommar.  
Vilka vill vara med vid MBL?  Sveriges Ingenjörer vill delta och Vision ber om 
att få återkomma med svar. 
 
[Personuppgift borttagen]. Lena Dahlstedt och Elisabeth Carle jobbar på en 
lösning där ledningen kommer att säkras. Till hjälp har de enhetscheferna som 
kommer med idéer. De kommer att informera framöver om den aktuella 
lösningen. 
 

 
 Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, 

upphandlingar etc.)  
 
Kommunstyrelsen (KS)  
Sammanträdet som ägde rum den 1 april hade femtio ärenden.  
Digitaliseringsstrategi gick igenom. Årsbokslut och årsredovisning på väg fram 
till kommunfullmäktige. Tilldelningsbeslut avseende leverantörer av livsmedel 
samt ramavtal av restaurangverksamhet i stadshuset. Samt två 
markanvisningar.   
 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) 
Upphandling av samordnad distribution av torrvaror är på väg fram.  
 
Fråga - Markupphandling i Orminge? 
Vattenfall ska gräva ner en elkabel och då frigör vi kommunal mark som kan 
säljas och där vi kan bygga. Pylonen närmast sjön med fem punkthus, 
bostadshus. Amperen ska bygga radhus mer söderut vid ringen. Handlingarna 
ligger som en nyhet på webben. Kompletta handlingarna kommer att finnas 
bland kommunstyrelsens handlingar.   
 
Fråga – Cykelbanor i Orminge? 
Information kring planering för hela Orminge finns på hemsidan.  
 
Aktuella upphandlingar: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandli
ngar.aspx 
 
Kommande upphandlingar: 
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-
upphandlingar/ 
Kommunstyrelsen 2019-04-01 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-04-01&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-04-01
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Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2019-04-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2019-03-19 

 Aktuell information från Stadsdirektören 
Lena Dahlstedt informerar om att hon ska ha ett möte med i nästa vecka med 
stadshövdingen angående planeringen av östlig förbindelse.  
 
Vidare berättar hon att ledningsverksamheten jobbar aktivt med risk-och 
konsekvensfrågor. På måndag ska de på något som heter ”Agenda 2030” som 
går i samma tema.  
 
Det diskuteras om KS-SAMK ska planeras framöver så att mötena ligger efter 
kommunstyrelsens sammanträden och inte efter som det är idag. Eventuella 
ändringar kommer att ske i så fall att ske i höst. 
 

 

 
Aktuella frågor 
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-
upphandlingar/ 
 
https://www.nacka.se/medarbetare/system/aktuella-upphandlingar/ 
 

 

 
Arbetsmiljö och hälsa 
 
Arbetsmiljö- och samverkan 
Elisabeth Carle informerar att det behövs ett avtal, eller en sammanfattning av 
ett avtal, gällande arbetsmiljö-och samverkan som kan förankras brett. 
Elisabeth Carle gör en hälsopilot nu på juridik-och kanslienheten.  
Hon föreslår att vid nästa möte i maj kan ha en laget runt summering 
angående NU-läge och NY-läge. 
 
Sjukfrånvaro 
Elisabeth Carle informerar att sjukfrånvaron ligger på en motsvarande nivå 
som den gjorde i fjol.  
 
Vidare berättar hon att Nacka kommer att vara den första kommun i Sverige 
att få ut sjuktalen på anställningsnivå.  
 

 

 
 
Övrigt 
Gilla jobbet 

 

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-04-09&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2019%5C2019-04-09
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-03-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2019%5C2019-03-19
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-03-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2019%5C2019-03-19
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/medarbetare/system/aktuella-upphandlingar/


  4 (4) 

Pyret Due Hedlund informerar om en mässa som heter ”gilla jobbet” som 
äger rum den 24 oktober och går i temat arbetsmiljö. Anmäl er tillsammans 
med era skyddsombud och chefer. Anmälan till seminarierna öppnar den 1 
september. 
 
Försämrad arbetsmiljö vid sjukskrivningar 
Eva-Christina Bergander informerar om hur arbetsmiljön kan påverkas då 
medarbetare är sjukskrivna och arbetsplatser blir underbemannade. Elisabeth 
Carle svarar med att hon är medveten om detta och att det pågår diskussioner 
i ämnet och att preventiva planer finns om och när det inträffar inom Nacka 
kommun.  
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