
  1 (4) 
  
 
 
 

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 
 

 KS-SAMK 

 2019-05-16 

 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 
Ole Suhr, Yvette Forssmark – Vision 
Tina Edén – Sveriges Ingenjörer  

Nr Ärende 

 Inledning 
Lena Dahlstedt öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna. 

Kommentarer gällande minnesanteckningarna 
Ingen kommentar. 

Besök av Dataskyddsombud Lisa Härdmark 
Lisa Härdmark arbetar för samtliga nämnder i kommunen. Hennes roll är att ge råd, stöd, 
stötta, utbilda, övervaka efterlevnad och att vara en kontaktperson för medborgaren. Hon 
presenterar bildspelet ”Ett år med GDPR” på dagens KS-SAMK. Bildspelet handlar om vad 
GDPR är, varför det är viktigt och strategier. Hon talar även om molntjänster. Bildspelet 
bifogas med minnesanteckningarna.  
 
Frågor till Lisa Härdmark från de fackliga representanterna på dagens KS-SAMK:  
Om du ser något fel kan du gå in som sakkunnig? – Ja, då kan jag gå in och stötta.  
 
Kan en enskild medarbetare anmäla en incident? – Ja, under www.nacka.se/gdpr. Alla incidenter ska 
anmälas. 
 
Ska man verkligen kunna se varandra kalendrar i telefonistödet? Nacka kommun jobbar mycket med 
öppenhet. Man kan göra ett möte privat om man inte vill att andra ska se.  
 

http://www.nacka.se/gdpr
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Hur kommer det säg att du har alla enheter men inte Välfärd Skola? – Välfärd Skola har valt att jobba 
med sin anpassning till dataskyddsförordningen själva, dvs utan stöd utav Lisa de har haft en 
egen konsult. 
 
Ute i skolor finns en oro om vilken information som kan sparas eller ej, kommer det komma föreläsningar 
framöver? – Jag hoppas det. Om Välfärd Skola vill att Lisa ska stötta upp så gör hon gärna det. 
Lena Dahlstedt kommer att ta vidare frågan med Einar.  
 

 
Personalnotiser  
Lena Dahlstedt informerar om att Gunilla Glanz slutar på fredag den 17 maj. Anna Gren är TF 
så länge för henne. [Personuppgift borttagen].  

Rekryteringsprocesser och anlitande av konsulter 
Stöd- och servicedirektör – Cirka 60 st sökande. Konsulter har intervjuat 20 stycken. 4 st har 
gått vidare till fördjupat intervju.  
 
Stadsutvecklingsdirektör – Cirka 10 st sökande. Möjligheten att söka tjänsten stängdes den 13 
maj. Lena Dahlstedt kommer att träffa några kandidater innan Pro Astri börjar med intervjuer.  
 
Lena Dahlstedt kommer att bjuda in de fackliga representanterna till intervjuerna. Intervjuerna 
är nu komprimerade till ca 45 minuter per intervju. 

 
 Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar etc.)  

 
Kommunstyrelsen (KS)  
Två ärenden bordlades vid sammanträdet den 13 maj.  
Det ena ärendet handlade om nedläggningen av Fisksätraskolan.  
Handlingarna om nedläggning av Fisksätraskolan 
 
Det andra ärendet handlade om överlåtelse av fastigheten.  
Handlingarna om överlåtelse av fastigheten  
 
Fråga - Varför har de fackliga företrädande inte fått veta något innan? Lena Dahlstedt svarar att det inte 
blev klart förens i slutet av förra veckan och att en sådan känslig information inte kunde 
spridas. De fackliga representanterna anser att detta inte är rätt hanterat och att en bättre 
beredskap hade varit önskvärt.  
 
Aktuella upphandlingar: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx 
Kommande 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_2019-05-13/37_Fisks%C3%A4traskolan_nedl%C3%A4ggning&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-05-13%5C37_Fisks%C3%A4traskolan_nedl%C3%A4ggning
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-05-13/38_Fisks%C3%A4traskolan_%C3%B6verl%C3%A5telse&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-05-13%5C38_Fisks%C3%A4traskolan_%C3%B6verl%C3%A5telse
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
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Kommunstyrelsens_arbetsutskott\2019\2019-05-14 
Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott\2019\2019-05-14 
Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott\2019\2019-05-21 
Kommunstyrelsen\2019\KS_2019-05-13 
Kommunfullmäktige\2019\KF_2019-05-27 
 

 Aktuell information från Stadsdirektören 
Lena Dahlstedt informerar om att Stockholm tog första platsen som årets superkommun. 
Nacka kommun vann årets välfärdsförnyare med Robotfabriken. Tertialbokslut jobbas med nu 
samt ramärendet och att det ska från tjänstemannasidan ska vara klart inom en vecka eller två. 
Nyhet för i år är en bruttobudget för att reducera kostnadssidan. Lena Dahlstedt informerar 
vidare att de sätt över den interna prissättningen och tagit fram förslag på hur man borde göra 
när man debiterar internt.  

 
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 
 
Aktuella frågor   
Elisabeth Carle informerar kort om det pågående utvecklingsarbetet kring arbetsmiljö och 
samverkan. Arbetet med praktiska handlingar har påbörjat. Elisabeth Carle har träffat två 
grupper av fackliga representanter som tillsammans har skapat ett årshjul.  
 
I ledarskapsakademin, som skapades år 2000, har Nacka två nya direktörer och två gamla som 
gått den. Man försöker se till så att de kan Nackas ryggrad /styrningsmodell. Hoppas på att 
inspirera andra chefer till gå ledarskapsakademin. Ann-Charlott, årets chef, är inbjuden till den.  
 
Utvecklingsakademin gör en nysatsning med två spår – utvecklande ledarskap och ”vanliga” 
utvecklingsakademin. Nacka måste bli bättre på att ta emot praktikanter och studenter.  
 
Revisionerna har granskat våra bisysslor och rekommenderade åtgärder ska vidtas. De fackliga 
representanterna i KS-SAMK kommer att få ta del av ändringarna efter sommaren.  
 
Vidare informerar Elisabeth Carle att SKL skulle kunna ta fram basutbildningar.  

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-05-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2019%5C2019-05-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-05-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2019%5C2019-05-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-05-21&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2019%5C2019-05-21
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-05-13&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-05-13
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2019/KF_2019-05-27&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2019%5CKF_2019-05-27
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/medarbetare/system/aktuella-upphandlingar/
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I rutinen för bisysslor och arbetsmiljö till chefer så pågår ett arbete med att chefer ska kunna 
signera elektroniskt med bank-id. Angående de digitala anställningsavtalen så önskar de fackliga 
representanterna en genomgång innan det sätts i bruk. 
 
Nacka har mottagit ett erbjudande av Göteborgsuniversitet angående hälso- och 
livsstilsverktyg. Elisabeth Carle skickar ut det till er. 

 
Sjukfrånvaro 
Den korta sjukfrånvaron har minskat med en halv procent.  
 

 
 
Övrigt 
Arbetsmiljön i stadshuset under byggperioden  
Frågan skjuts upp till nästa möte. 
 
Hur ska vi samverka vid organisationsförändringar – Det blir för kort om tid för att lämna ett genomtänkt 
bidrag.  
Hör av er till Lena Dahlstedt om vad som inte fungerar.  
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