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 KS-SAMK 

 2019-02-07  

 Jelgava ÖF 0 

 Stadsdirektör Lena Dahlstedt, personaldirektör Elisabeth Carle,  
nämndsekreteraren Astrid Andersson 
 
Héléne Fischer Guste, Lärarnas Riksförbund 
Tedros Asmelash, Ole Suhr, Vision 
Mikael Eriksson, Gunilla Runesjö, Lärarförbundet  
Eva- Christina Bergander, Sveriges psykologförbund 
Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 
Ulrika Andersson, Sveriges arbetsterapeuter 

Nr Ärende Ansvarig 

1   
Lena Dahlstedt hälsar alla välkomna till årets första KS-SAMK 
Presentationsrunda och särskilt välkommen till VFU-student som deltar 
tillsammans med Tedros Asmelash, Vision.  
Kallelsen godkänns.  
Ingen övrig fråga anmäls. 

Kommentarer gällande förra gångens minnesanteckningar 
En rättelse från LR: Det var LR (och inte Lärarförbundet) som framförde det 
som det står i minnesanteckningarna på sid tre kring utveckling av samverkan.  
Noteringarna uppdateras.  

 

2   
Personalnotiser 
Lena Dahlstedt informerar om beslut att utse Klara Palmberg Broryd till 
biträdande stadsdirektör 2019-02-01 - 2022-01-31. Ett särskilt fokus i 
uppdraget kommer att ligga på strategisk affärsutveckling, digitalisering, 
kommunikation och kundservice. 

 

3   
Anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerar om upphandling av konsultstöd för att genomföra 
verksamhetsanalys inför rekrytering av stöd o servicedirektör samt för  
rekryteringsuppdraget. Pro Astri AB har anlitats för uppdraget. Vision och 
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SSR är inbokade för möte med konsulter från Pro Astri.  
 
Lena Dahlstedt informerar även om den verksamhetsanalys som ska göras för 
att förtydliga uppdrag och förväntningar inför bildandet av stadslednings-
kontorets stab. Stadsledningskontorets stab kommer främst att bemannas med 
medarbetare från den nuvarande förnyelseenheten. Stadsledningskontorets 
stab kommer att ledas av Henrik Ahl, nu chef för förnyelseenheten. 

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

upphandlingar etc.)  
 
Kommunstyrelsen (KS) 
Det som gick till KS var bla justering av ägardirektivet för Nacka vatten och 
avfall. Ärendet ”organisera för tillväxt” har även varit uppe, och KS ställde sig 
bakom denna. KS konstaterade även att det fortfarande är hög nöjdhet i 
medborgarundersökningen. 
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) 
Det stora gällande KSSU var ny detaljplan för Jarlabergsvägen. Även en stor 
detaljplan som varit i process länge är också på väg upp, gällande ”område W” 
i sydöstra Lännersta. 
Lena Dahlstedt berättar även om ett annat ärende som avhandlats på KSSU: 
Wall-Street-Nacka-festivalen. KSSU biföll förslaget om muralmålningsfestival 
i höst. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunens roll i Wall-
Street-Nacka är att erbjuda 10 platser för muralmålning, samordna och bjuda 
in internationellt kända muralmålare. Tilltänkta områden är broar och tunnlar. 
2,5 miljoner avsätts enligt förslaget för bl. a ersättning till konstnärerna och 
samordningen. Risk och konsekvensanalys, driften, framtida skötseln av 
målningarna samt kvalitetssäkring av målningarna diskuterades vid KS-SAMK.  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU)  
Fråga ställdes från Jenny Hjelte, Kommunal gällande motionen om 
klimatanläggningar för äldreboenden. Kommunal uttrycker oro för ännu en 
het sommar och för vilka åtgärder som görs/har gjorts för de boende och 
personal och Kommunal efterfrågar beredskap. Kommunal framför att 
personalen hade det tufft i somras med värmen. Lärdomar finns att dra 
framför Lena Dahlstedt och berättar även om möte med landshövdingen 
gällande civilförsvaret där högre krav kommer att ställas på beredskap för 
dylika händelser.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  
Digitaliseringsstrategin, utökad borgen för Idunskolan och varumärkes-
registrering av Vercity är några av ärendena som kommer att tas upp vid 
KSAU. Lena Dahlstedt informerar om att tjänstemannaberedningar på 
utskotten har införts sedan höstas och i samband med dessa möten hanteras 
även motioner.  
 
Lena Dahlstedt undrar om frågor finns gällande tex upphandlingar. Ingen av 
de fackliga organisationerna har vid mötet frågor kring aktuella och 
kommande upphandlingar.  
 
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 
 

4   Aktuell information från Stadsdirektören 
Att växa utan att växa;  
1) gemensam utvecklingsagenda.  
Lena Dahlstedt visar modell för utvecklingsagendan med nuläge och nyläge 
2019, 2020 och 2021 för koncernen, bolagen, stöd och service, produktion, 
myndighetsverksamhet välfärd, myndighetsverksamhet territorium. 
Koncernledningsgruppen har lagt en första grund till utvecklingsagendan vid 
ledningskonferens och nästa steg är att involvera chefer i samband med 
kommande chefsmöte. LR lyfter fram vikten av mätbara mål för att följa 
utvecklingen, t ex ”bra varje dag” hur definieras det.  Stadsdirektören 
återkommer med mer information om arbetet med utvecklingsagendan vid 
nästa KS-SAMK.  
 
Lena Dahlstedt lyfter även fram att vi behöver vara mer intresserade av fakta 
från verksamheten. Nu görs t ex en granskning av fakta från kontaktcenter, 
kring vad medborgare m fl tycker. Uppskattningsvis är 40 procent onödiga 

 

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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samtal som inte skulle behöva komma om t ex medborgare fått svar/kontakt 
tidigare.   
 
Lärarförbundet undrar över målsättningen med ekonomi i balans. Mikael 
Eriksson Lärarförbundet berättar om skolor med ont om elever, då 
kommunen har många aktörer och det godkänns fler anordnare av skola.  
Lena Dahlstedt berättar att kommunen i nuläget inte har tillräckligt bra 
prognoser för att beräkna behovet. Bedömningar av kapacitet och prognoser 
behöver bli bättre.  
 
Sveriges Psykologer undrar över det effektfulla samtalet och efterfrågar att 
skapa strukturer för att tvingas samarbeta. Eva Christina Bergander uttrycker 
att det inte hänt så mycket trots att detta har omnämnts tidigare. Vid skapande 
av ny skola och förskola, behöver fackliga organisationer komma in tidigare 
med dialog om strukturer kring sådant som elevhälsa och miljöarbete.  
 
2) Gemensam plattform.  
Lena Dahlstedt berättar om arbetet med att bygga en gemensam plattform. 
Vissa saker som är grundläggande för alla, tex styrmodellen, och den 
kommande digitaliseringsstrategin men även sådant som hur Nackas namn 
och varumärke får användas och frågor kring kompetensförsörjning. Vi 
behöver bygga en gemensam plattform – ”det här gäller om du är anställd av 
Nacka kommun”.  

5   
Aktuella frågor 
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx 

 
Lena Dahlstedt meddelar att civilförsvarfrågor nog kommer att bli mer 
aktuellt under året men återkommer om detta. Bl a har man redan nu gjort en 
skyddsrumsanalys i Nacka.  

 

6   
Arbetsmiljö och hälsa 
 
Sjukfrånvaro 
Elisabeth Carle lyfter fram att det är positivt att sjukfrånvaron 2018, trots 
ovanligt hög korttidssjukfrånvaro i början av året, slutligen landade på en 
oförändrad nivå jämfört med året innan. Andelen långtidssjukrivna, 
medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår 2018 till 35,8 
procent vilket är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med 
föregående år. Av den totala sjukfrånvaron stod kvinnorna för 37,7 procent av 
långtidssjukskrivningarna och männen för 26 procent. Andelen 
långtidssjukrivna kvinnor som är sjukskrivna 60 dagar eller längre har under 
2018 minskat med 1,6 procentenheter jämfört med föregående år och andel 
långtidssjukskrivna män har under 2018 minskat med 5,4 procentenheter. 

 

https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx
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När det gäller Nacka kommuns sjuktal syns inga större skillnader mellan 
könen jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 6,7 
procent och för män till 3,9 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare upp till 
29 år har fortsatt att öka och sjukfrånvaron för medarbetare över 50 år har 
fortsatt att minska. För medarbetare upp till 29 år har sjukfrånvaron ökat med 
0,4 procentenheter under 2018 jämfört med föregående år.  För medarbetare 
över 50 år har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter under 2018 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron för ålderskategorin 30 - 49 år ligger 
för året på motsvarande nivå som föregående år och uppgår till 5,5 procent. 
  
SJUKFRÅNVARO I PROCENT  2016 2017 2018 
Sjukfrånvaro  6,2 5,97 5,97 
Kvinnor  6,91 6,65 6,68 
Män  4,07 3,96 3,87 
<29 år  5,26 5,44 5,80 
30–49 år  5,88 5,54 5,55 
>50 år  6,79 6,62 6,51 

 
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,0 procent både 2018 och 2017. Den 
totala sjukfrånvaron hos Nackas jämförelse-kommuner (Täby, Sollentuna, 
Danderyd, Solna, Tyresö och Värmdö) uppgick under året till 6,2 procent 
vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2017. 
 
Hälsoinspiration 14 februari  
Elisabeth Carle hälsar fackliga företrädare välkomna till de inspirationspass för 
hälsa och hälsosam livsstil som ordnas i stadshuset den 14 februari. Satsningen 
är ett led i att lyfta fram medarbetarpolicyns uppmaning om inspiration för 
hälsa och hälsosam livsstil.  
 
Årets chef 
Elisabeth Carle påminner om att 14 februari även är sista dag att nominera till 
utmärkelsen Årets chef och uppmanar även fackliga organisationer att 
nominera till chefsutmärkelsen.  
 
Arbetsmiljöutbildningen 
Elisabeth Carle informerar om att ett utvecklingsarbete kommer att inledas för 
att utveckla arbetsmiljöutbildningen. Initiativet är kopplat till bl a den 
utveckling av samverkan som pågår. Startmöte har genomförts med de 
fackliga organisationer som deltar som utbildare vid arbetsmiljöutbildningen.  

 
Kommunal, Jenny Hjelte, tar upp frågan om arbetsskadeanmälningar. Hon 
meddelar att hon kontrollerat i KIA-systemet och att väldigt få är anmälda till 
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Försäkringskassan och AFA. Elisabeth Carle återkommer i frågan och 
kommer i ett första steg att återkoppla till HR-specialister och personal-
enheten. 

7   
Övrigt 
Lena Dahlstedt informerar avslutningsvis om följande:  

1) Eva Ohlin har nominerats till Årets nyskapande chef. Åtta chefer är 
nominerade till priset som delas ut den 13 mars vid Offentliga 
affärerschefskonferens.   

2) Nacka kommun har även blivit nominerad till Götapriset i samband 
med kvalitetsmässan. Här är det kundvalet inom kulturområdet som 
nominerats.  
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