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Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2021-05-27 

Närvarande: Victor Kilén - stadsdirektör  
Elisabeth Carle - personaldirektör  
Sofia Karlsson - sekreterare.  
Jörn Karlsson- ekonomi- och finansdirektör   
Annika Rainer - budgetchef  
Henrik Ahl - stabschef 
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Jenny Hjelte - Kommunal 
Yvette Forsmark - Vision 
Anna Trepp - Akademikerförbundet SSR  
Ulrika Westin- Akademikerförbundet SSR 
Heidi Swahn - Akademikerförbundet SSR  
Héléne Fischer Guste - Lärarnas Riksförbund 
Mikael Eriksson - Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö - Lärarförbundet  
Roger Orr - Sveriges Ingenjörer 

1. Mötets öppnande  
Victor Kilén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 

2. Jörn Karlsson informerar om tertialbokslutet 
 
Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör, informerade om tertialbokslutet. Bilaga 1.  
Nacka kommun har ett bättre resultat för första tertialet än budget och årsprognosen ser ut 
att bli lite bättre än budget. De ökade kostnaderna för tunnelbanan om ca 400 miljoner 
kronor är medräknade i tertialredovisningen. Jörn informerade vidare om att kommunen i 
inte behöver låna upp något utan vår prognos är att vi ligger kvar på samma låneskuld.  
 
Akademikerförbundet SSR undrade vart statliga bidrag hamnar. Jörn meddelade att de 
oftast går direkt ut i verksamheten. I den kommande rapporten finns en bilaga som visar 
vilka statsbidrag vi har fått, men rapporten redovisar inte exakt var pengarna har gått. 
Akademikerförbundet SSR önskar en uppföljning kring detta och vart statliga bidrag har 
hamnat.  
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3. Annika Rainer informerar om ramärendet inför budget 2022 - 2024 
 
Annika Rainer, budgetchef, informerade om ramärendet inför budget 2022-2024. Bilaga 2. 
 
Annika började med att informera om övergripande svensk ekonomi. Pandemin har gjort 
att vi gått in i lågkonjunktur. Till hösten ser vi en stark återhämtning, då restriktioner lättar 
och fler är vaccinerade. Bedömningen är att vi är i normalkonjunktur år 2023/2024, det 
beror dock på hur pandemin utvecklar sig.  
 
Annika informerade sedan om Nacka kommuns ekonomi och kring skatteprognosen som 
ligger till grund för ramärendet. Det totala skattenettot för år 2021 ser bättre ut än vad vi 
budgeterat för, likaså ser det bra ut för år 2023 och 2024, vilket ger ett bra utgångsläge för 
vårt ramärende. Annika informerade vidare om de ekonomiska förutsättningarna och de 
förändringar och justeringar som skett, bland annat på grund av redovisningstekniska 
förändringar. Den ekonomiska situationen ser bra ut, men det råder en stor osäkerhet på 
grund av bl a pandemin. Mot denna bakgrund kommer vi att vänta med volymjusteringar 
till höstens budgetarbete.   
 
Akademikerförbundet SSR frågade om pris- och lönekompensation är noll. Annika svarade 
att de inte ingår i dessa siffror. Akademikerförbundet SSR framför att ständiga besparings-
kravet upplevs negativt i verksamheterna och att de förtroendevalda bör tipsas om att 
avsätta pengar till löneökningar. De menar vidare att de förtroendevalda behöver veta hur 
verksamheterna ser ut och för att behålla kompetens. Lärarförbundet inflikade att det är vår 
uppgift som fackliga representanter, men att de gärna ser att Victor Kilén gör ett medskick 
till de förtroendevalda om detta. Stadsdirektören svarar att ”Växa utan att växa”, dvs att 
kontorsorganisationen inte ska växa när kommunen växer, är ett beslut i Mål och Budget 
som han ställer sig bakom.  
 
4. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
 
Charlotte Persson är ny enhetschef för enheten för strategisk stadsutveckling.  
 
Victor Kilén informerade om de konsulter Nacka har anlitat: 

- Pro Astri, är anlitad för rekrytering av kommunikationsdirektör och 
digitaliseringsdirektör.  

- Valida har anlitats för att genomföra bakgrundskontroller.  
 
Elisabeth Carle informerade om att vi har en fortsatt restriktiv hållning när det gäller att 
anlita konsulter. En aktualitetsprövning kommer att genomföras för att följa upp vilka 
konsulter som det finns ett fortsatt behov av att anlita.  
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5. Aktuell information från stadsdirektören och aktuellt 
kommungemensamt 

 
Victor Kilén informerade kort om aktuella ärenden i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott:  

- Ny renhållningsordning.  
- Reglemente gällande kommunala Lantmäterimyndigheten som nu ligger under 

kommunstyrelsen och flyttas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  
- Biblioteksplan 
- Sommargåva, om 500 kr till alla medarbetare, ges även i år som kan nyttjas hos 

Nackaföretag.  
 

Victor informerade även om att delegationsordningen får en del förändringar.  
 
För ytterligare information, se handlingar och protokoll: 
 
Kommunfullmäktige 2021-05-10   
Kommunfullmäktige 2021-05-24  
Kommunstyrelsen 2021-05-10  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-27  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2021-04-27  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2021-05-25  
Kommunstyrelsens miljöutskott 2021-05-25   
 
Länkar: 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 
 

6. Covid-19 lägesbild 
 
Henrik Ahl informerade om att vi har en positiv trend kring smittspridning, vilket resulterat 
i att vi har en liten, eller ingen, påverkan i våra verksamheter. Stort fokus ligger nu, för hela 
Region Stockholm, kring vaccineringen i utsatt områden. För vår del gäller det området 
Fisksätra där vi hjälper Regionen med informationsspridning.  
 
Vaccination i Nacka: Till och med vecka 19 har 40% av alla Nackabor tagit dos 1 och 10% 
har tagit dos 2.  
 

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-05-10&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-05-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-05-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-05-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-05-10&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-05-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2021/2021-04-27&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2021%5C2021-04-27
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2021/2021-04-27&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2021%5C2021-04-27
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2021/2021-05-25&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-05-25
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2021/2021-05-25&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2021%5C2021-05-25
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2021/2021-04-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2021%5C2021-04-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2021/2021-04-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2021%5C2021-04-20
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.kommersupphandling.se/elite/Login.aspx?ReturnUrl=%2Felite%2FAgreement%2FAgreementStart.aspx
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7. Personalområdet information från personaldirektören 

Kompetensförsörjning 

Elisabeth Carle informerade att det är 94 medarbetare som sökt till Ledarskapsakademin 
och att 18 kommer att antas till programmet. Elisabeth berättar vidare att kommunen 
förbereder för en satsning på nya akademier och nätverk för att erbjuda utvecklings-
möjligheter till fler. I höst startar bl a en kvalitetsutvecklings- och hälsoakademi och en 
Skyddsombudsakademi. Resultatet i Kommunkompassen visar på behovet av satsningar på 
medarbetarutveckling så även mot denna bakgrund är det prioriterat att satsa än mer på 
kompetensutveckling. Elisabeth återkommer för dialog med fackliga företrädare kring 
kompetensutveckling och om de medel som kommunen ska rekvirera via Omställnings-
fonden för 2021 - 2022.  
 
Arbetsmiljö  
 
Elisabeth informerade om att sjukfrånvaron ligger på en något lägre nivå än i fjol.  
Akademikerförbundet SSR har en fundering på om medarbetare arbetar hemifrån, trots att 
man är sjuk och att det möjligen kan ha lett till en lägre andel sjukfrånvaro. En fördjupad 
analys av sjukfrånvaron kommer att göras. Elisabeth informerar om att KS-SAMK kommer 
att få kontinuerlig tillgång till statistik över både sjukfrånvaro och andra personalnyckeltal 
från i höst vilket är ett led i den nya satsningen på ProSAM, dvs ett än mer proaktivt 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Elisabeth informerade om att fackliga företrädare kommer att bjudas in till ett möte om 
arbetsmiljö och samverkan. Mötet kommer att ha fokus på utveckling av samverkan och på 
den återkoppling som kommunen får från Arbetsmiljöverket kring förbättringsområden för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.  
 
Elisabeth informerade vidare om den nya föreskriften om arbetsanpassning som gäller från 
den 1 juli. Chefer kommer bland annat att informeras om föreskriften genom den nya 
informationssatsningen på ”HR-aktuellt” och chefer bjuds även in till erfarenhetsutbyte 
kring tillämpning av föreskriften vid efterföljande Ledarlabb. Fackliga företrädare kommer 
att bjudas in till motsvarande informations- och dialogmöten. Det viktiga nu är att 
implementera den nya föreskriften så att den blir känd hos medarbetarna så att vi kan arbeta 
proaktivt utifrån föreskriftens intentioner för att säkerställa bra arbetsförutsättningar, hälsa 
och låga sjuktal.  
 
Hälsa 
Elisabeth Carle informerade om att nya satsningar på hälsoinspiration har startat och att fler 
teman för hälsoinspiration planeras i höst.     
 
8. Övrigt 
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- Inga övriga punkter lades till av deltagarna. 
 
Vid anteckningarna 
Sofia Karlsson 
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