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Typ av möte: Kallelse till KS-SAMK inkl. sommarlunch 

Mötesdatum: 2018-06-07 

Plats: Jelgava ÖF0 

Närvarande från 
arbetsgivaren: 
 
Närvarande från 
personal-
organisationerna: 

Stadsdirektör Lena Dahlstedt, personaldirektör Elisabeth Carle, HR-strateg 
Linda Kaitfors 
 
Hélène Fischer Guste, Lärarnas Riksförbund 
Tedros Asmelash, Vision 
Nina Lindberg, Hans Andrasko, Sveriges Arkitekter 
Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 
Kristofer Andersson, Sveriges psykologförbund 
Ulrika Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 
Mikael Eriksson, Ewa Ekwall, Lärarförbundet 
Andrea Feichtinger, SSR 
 

Nr Ärende Ansvarig 

1.
Kommentarer gällande minnesanteckningar 

 

2.
Personalnotiser 
Från och med den 1 juni 2018 blir Mats Bohman trafik- och 
fastighetsdirektör. Mats har fortsatt ansvar för säkerhetsfrågorna och har 
fortsatt personalansvar för enhetschefen för juridik- och kanslienheten fram 
till dess att stadsdirektören beslutar om annat.  
 
Strategi- och förnyelsedirektörens ansvar utökas från och med den 1 juni till 
att vara processägare för serviceprocessen. Klara Palmberg Broryd tar även 
över personalansvaret för enhetscheferna för digitaliseringsenheten, 
kontaktcenter och serviceenheten.  
 
Arbetsmarknadsdirektörens ansvar utökas, från och med den 1 juni till att vara 
processägare för överförmyndarprocessen och ansvarig direktör för 
överförmyndarnämnden. Frida Plym Forshell tar även över personalansvaret 
för chefen för överförmyndarenheten.  
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Johanna Magnusson blir ny biträdande enhetschef för redovisningsenheten 
och börjar sin nya anställning den 1 augusti. Anders Fredriksson går in som tf. 
enhetschef på juridik- och kanslienheten då nuvarande enhetschef beslutat sig 
för att gå tillbaka till sin tillsvidareanställning som kommunjurist. Ny 
stadsjurist kommer också att tillförordnas då stadsjuristen slutar den 1 juli.  

3.
Anlitande av konsulter 
Sonder har anlitats för konsultuppdrag mot bakgrund av kommunfullmäktiges 
beslut ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2018 se över och lägga 
fast en långsiktig dimensionering av myndighets- och huvudmanna-
organisationen utifrån deras respektive uppdrag, med ambitionen att fortsätta 
sänka kostnaderna genom digitalisering och allmän effektivisering”.  Beslutet 
fattades i Mål- och budget 2018 – 2020. 
 
Upphandlingen omfattar konsultstöd för att genomföra uppdraget under 
perioden 2018 06 18 – 2018 11 15. Konsulter från Sonder deltar vid 
stadsdirektörens ledningsgrupp den 25 juni och startar sedan upp arbetet mer 
aktivt under augusti.  

 

4.
Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, 
upphandlingar etc.)  
 
Aktuella upphandlingar: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandli
ngar.aspx 
Kommande upphandlingar: 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Upphandlingarpag
ang.aspx 
 
Kommunfullmäktige den 21 maj 
Kommunstyrelsen den 4 juni 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 22 maj 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 22 maj 
 
Aktuell information från Stadsdirektören 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.
Aktuella frågor 
Personaldirektören informerar 
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 Utveckling av medarbetarpolicy 
Arbetet med att ta fram förslag till ny medarbetarpolicyn fortsätter. Ytterligare 
workshops och remissrundor har genomförts och kommer att genomföras.  
En särskild information kommer att skickas till KS-SAMK. 
  
 Hälsoinspiration 
Hälsa är en prioriterad fråga för kommunen som arbetsgivare utifrån KS 
fokusområde med friska medarbetare. Hälsoaktiviteter genomförs löpande för 
att inspirera fler till en än mer hälsosam livsstil. En del i denna 
hälsoinspiration är den aktivitet där vi tillsammans inspirerar varandra till 
motion via den sociala appen We+. Vårens aktivitet pågick mellan den 7 maj 
och den 4 juni. Ca 200 deltagare har tillsammans motionerat ca fyra pass per 
vecka och 272 minuter per person vilket är en fantastisk insats. En ny omgång 
planeras till hösten. 

 
 Medarbetarundersökning 2018 
Medarbetarundersökningen är en viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Planeringen av årets medarbetarundersökning har 
påbörjats och planen är att undersökningen kommer att genomföras från 
senare delen av september till mitten av oktober.  
 

6.
Arbetsmiljö och hälsa 
Personaldirektören informerar 
 
Sjuk- och frisktal 
 Sjukfrånvaro 
I april redovisades en sjukfrånvaro på 6,08 %, vilket ligger i linje med 
motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 5,91 %. Sjukfrånvaron 
för första tertialet ligger på en högre nivå än i fjol mot bakgrund av framförallt 
influensan i början av året.  
 
 Plan för återgång i arbete 
Nacka kommuns rehabiliteringsprocess kommer att uppdateras med 
anledning av den nya lag som träder i kraft den 1 juli 2018 om plan för 
återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare. Planen för återgång i arbete, 
som gäller både hel- och deltidssjukskrivna, ska upprättas senast den dag då 
medarbetarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar om det kan 
antas att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar.  
 

Arbetsgivaren kommer från 1 juli att kunna ansöka om arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd som omfattar planering, genomförande och uppföljning av 
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rehabiliteringsinsatser. Detta utvidgade bidrag ersätter det arbetsplatsnära stöd 

som arbetsgivare i nuläget kan söka för enbart bidrag till köp av utredningar. 

Möjligheten att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kommer 

också att tydliggöras i kommunens rehabiliteringsprocess.  

 
Aktuellt och samverkan  
 Samverkan vid upphandling 
Det finns behov av att tydliggöra hur och när samverkan och förhandling sker 
vid upphandlingar. Vid föregående KS-SAMK presenterade 
personaldirektören en idé att använda risk- och konsekvensanalyser som 
avstamp för att utveckla samverkan inför upphandlingar. Tyngdpunkten skulle 
ligga på risk- och konsekvensanalys ur framförallt arbetsmiljöperspektiv. 
Modellen har prövats i samband med några av de upphandlingar som 
personalenheten förberett under våren.    
 
 Avtal om flexibel arbetstid 
Tidigare kollektivavtal om flexibel arbetstid fasas snart ut. Ett nytt avtal håller 
på att tas fram och det kommer istället bli ett samlat avtal för hela stadshuset 
från den 1 september.  

7.
Övrigt 
  Mål och budget – ramärendet – Nina Hammargren 
Se bilaga.  

 
 

 


