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 KS-SAMK 

 2019-03-07  

 Jelgava ÖF 0 

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

Nr Ärende Ansvarig 

1   Inledning 
Josefine Bergström hälsades välkommen som ny KS-SAMK sekreterare.  

Kommentarer gällande minnesanteckningar från   
Sveriges Psykologförbund kommer att återkomma med förtydligande till 
minnesanteckningar från förra mötet.  

 

2   
Personalnotiser 
Lena Dahlstedt informerar om att rekryteringsprocess kommer att inledas för 
rekrytering av ny stadsbyggnadsdirektör med anledning av att Gunilla Glantz 
slutar i kommunen. Konsulter kommer att upphandlas för att göra 
verksamhetsanalys inför att rekryteringsprocessen inleds. Sveriges Ingenjörer 
meddelar att de vill delta i verksamhetsanalysen.  

 

3   
Anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerar om att Pro Astri AB har anlitats för uppdraget att 
genomföra verksamhetsanalys inför rekrytering av stöd o servicedirektör och 
de kommer även att göra en verksamhetsanalys inför bildandet av 
stadsledningskontorets stab. Vision och SSR är inbokade för möte med 
konsulter från Pro Astri. Lena Dahlstedt informerar om att 
stadsledningskontorets stab främst kommer att bemannas med medarbetare 
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från den nuvarande förnyelseenheten. Stadsledningskontorets stab kommer 
att ledas av Henrik Ahl, nu chef för förnyelseenheten. 
 
Quattroporte har anlitats för att under våren arbeta fram kommunikations-
strategi och varumärkesplattform.     
 
Nyckeltalsinstitutet har anlitade för sedvanliga analyser av jämställdhet. Nytt 
för i år är att de även kommer att anlitas för fördjupade analyser inom HR-
området av bl. a personalrörlighet och sjukfrånvaro.  
 

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

upphandlingar etc.)  
 
Kommunfullmäktige (KF) 
Kommunfullmäktige beslutade om Wall-Street-Nacka 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) 
Det har varit bokslut för exploateringsenheterna. Deras kostnader och 
intäkter är inte i balans vilket beror på att intäkterna är försenade. 
 
Ärendet kring hissen vid Danvikshem är ej färdigutrett.  
 
Heidi Swahn ställer en fråga kring varför vi inte har rondering på kvällarna i 
Nacka stadshus då anställda inte alltid stänger fönstren innan de går hem.  
 
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/ 
 
Kommunfullmaktige\2019\KF_2019-01-28 
kommunstyrelsens_arbetsutskott\2019\2019-02-05 
Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott\2019\2019-02-05 
Kommunstyrelsen\2019\KS_2019-01-14 
Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott\2019\2019-01-22 
 

 
 
 
 
 
 
 

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/
http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2019/KF_2019-01-28&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2019%5CKF_2019-01-28
http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-02-05&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2019%5C2019-02-05
http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-02-05&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2019%5C2019-02-05
http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2019/KS_2019-01-14&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-01-14
http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-01-22&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2019%5C2019-01-22
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4   Aktuell information från Stadsdirektören 
• Lena Dahlstedt informerar om de fem öppna workshops som hålls i 

Orangeriet i stadshuset under våren för att ta fram Utvecklingsagenda 
för kommunkoncernen. Utvecklingsagendan är ett led i att 
”Organisera för tillväxt – att växa utan att växa”. På väggen i 
Orangeriet samlas material från träffarna för att mejsla fram ”NU-läge, 
NY-läge” och prioriterade åtgärder 2019-2021. 
 

• Förhandlingar och diskussioner med andra parter kring Bergs gård 
och Circle K. Bostadsavtagande vid tunnelbanestyrelsen – pågående 
diskussion. Det råder en bra pragmatisk diskussion. Alla vill hitta en 
lösning inom de avtal som finns.  

 
• Angående planering av östlig förbindelse ska stadsdirektören m fl. från 

ledningen ha ett möte med Trafikverkets ledning, stadshövdingen och 
generaldirektören i mitten av april.  
 

• Projekt som redan är påbörjade slutförs såsom till exempel vid JM 
kajen, Tollare, Älta. Men byggföretagen går inte igång med nya byggen 
trots färdiga detaljplaner.   

 
• Fråga – Vad är uppgiften för stadsledningskontorets stab?  

Lena Dahlstedt svarar att de inte ska göra det som andra enheter redan 
gör idag. Staben ska vara flexibel och snabbrörlig. Stadsdirektören 
återkommer kring stabens uppdrag. 
 

• Storstockholmskonferensen som äger rum den 21 mars är en 
konferens med alla 26 kommuner i länet där mycket erfarenhetsbyte 
sker. Lena Dahlstedt kommer att hålla i ett seminarium som 
moderator för framtidens skolmiljöer.  
 

• Chefsmöte äger rum den 11 april. Fackliga företrädare hälsas 
välkomna. 

 
• ”Superkonferens” planeras tillsammans med de andra 

superkommunerna, Halmstad och Varberg, den 14 maj.  
 

 

5   
Aktuella frågor 
https://www.nacka.se/medarbetare/system/aktuella-upphandlingar/ 
 

 

https://www.nacka.se/medarbetare/system/aktuella-upphandlingar/
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Lena Dahlstedt meddelar att frågor kring civilförsvarfrågor kommer att bli 
mer aktuellt under året och återkommer om detta.  
 

6   
Arbetsmiljö och hälsa 
 
Sjukfrånvaro 
En redovisning av sjukfrånvaron kommer att lämnas vid nästa KS-SAMK.  
 
Hälsosatsning 
Elisabeth Carle berättar om det inspirationspass för hälsa och hälsosam livsstil 
som hölls i stadshuset den 14 februari. Satsningen är ett led i att lyfta fram 
medarbetarpolicyns uppmaning om inspiration för hälsa och hälsosam livsstil.  
Personaldirektören informerar om den föreläsning kring hälsokomptens som 
kommer att genomföras vid några enheter.   
 
Elisabeth Carle informerar även om att vi även i vår kommer att inspirera 
varandra till motion och återhämtande aktiviteter via appen We+.  
 
Den 24 oktober – genomförs arbetsmiljökonferensen ”Gilla jobbet” och 
personaldirektören bjuder in fackliga företrädare i KS-SAMK till konferensen.    
 
Arbetsmiljöutbildningen 
Pyret Due Hedlund informerar om att det nu är färre chefer och 
skyddsombud som deltar i denna omgång av utbildningen, vilket gör att det 
går lättare att dela med sig av goda exempel och lärdomar. Erfarenhetsutbytet 
mellan produktionsenheter och andra enheter upplevs av Kommunal som 
mycket uppskattat. 
 
 

 

7   
Övrigt 
Intern prissättning hur går det med det? 
Stadsdirektören återkommer vid nästa möte. 
 
Dialogforum om GDPR-frågor 
Pyret Due Hedlund berättar att det har hänt att en förälder klickat på fel barn 
när denne skulle sjukanmäla sitt eget barn och kunde då se det andra barnets 
information. Dataskyddsombudet kommer att bjudas in till KS-SAMK för 
information om GDPR-frågor.  
 
Svårt att läsa lönespecifikationen 
Jenny Hjelte har upplevt att flera medarbetare tycker att det är svårt att förstå 
lönespecifikationen sedan årsskiftet då det nya sjuklöneavdraget infördes. 
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Elisabeth Carle informerar om att personalenheten kommer att informera om 
hur man läser sin lönespecifikation på minimässan fm den 2 april i samband 
med introduktion för nyanställda. Pedagogisk information med frågor och 
svar ska också tas fram för enkel information på webben.   
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