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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 
 

Typ av möte: KS-SAMK (digitalt via Teams) 

Mötesdatum: 2021-08-19 

Närvarande: Victor Kilén - stadsdirektör 
Elisabeth Carle – HR-direktör  
Mabel Selin – sekreterare 
Henrik Ahl – stabschef  
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Maria Leijonhielm – Lärarnas Riksförbund 
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 
Anna Trepp – Akademikernas riksförbund SSR 
Heidi Swahn – Akademikernas riksförbund SSR  
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  

1. Mötets öppnande  
Stadsdirektör Victor Kilén öppnade mötet.  
 
Kommentarer gällande föregående minnesanteckningar 
Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör, återkommer med efterfrågad redovisning av 
fördelning av statsbidrag. 
 

2. Aktuell information från stadsdirektören  
Victor informerade om ett urval aktuella ärenden (för mer info se handlingar och protokoll, 
punkt 5): 

• Markansvisningstävling gällande naturban bebyggelse vid Parkkvarter 2, Centrala 
Nacka 

• Idrottshallen vid Ektorpsvägen 
• Inriktningsbeslut för Kretsloppscentral vid Boo  
• Enkätundersökning av Nackabornas syn på klimatförändringar och 

konsumtionsvanor 
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Kommande effektivisering utifrån budget för innevarande år 
Budget för 2021 var underbalanserad, med underskott på 8 miljoner. Detta behöver 
åtgärdas och ett arbete har påbörjats som kommer att få effekt för några enheter inom 
stadshusorganisationen. Direktörer har fått i uppdrag att se över respektive organisation.   
 
Tidigare brev från SRR och Vision rörande arbetsmiljön 
Brevet skickades till samtliga politiker och direktörer, frågan var även uppe i NVP i somras. 
De berörda fackförbunden bjöds innan sommaren in till möte med stadsdirektören och 
HR-direktören för dialog om bland annat arbetsmiljöarbete och lönebildning. Ett viktigt 
budskap för arbetsmiljöarbetet är att återkoppla brister i arbetsmiljön för dialog vid 
respektive SAMK och/eller till respektive chef. De fackliga organisationerna kommer att 
bjudas in till dialogmöten för genomgång av statistik för att identifiera risker i 
medarbetarundersökningen och även risker kopplat till bland annat sjukfrånvaro och 
personalomsättning. Arbetsgivaren lyfte även fram den nya föreskriften om 
arbetsanpassning som central för att stärka det hållbara medarbetarengagemanget. 
Arbetsgivaren kommer i dialog med fackliga organisationer att fortsätta utveckling av 
löneöversynsprocessen kopplat till kollektivavtalen och medarbetarpolicyn.   
 
HR-direktören berättade mer om de åtgärder som är planerade där medarbetarunder-
sökningen utgör ett viktigt underlag för att undersöka och identifiera risker i arbetsmiljön. 
Medarbetarundersökningen kommer nu att genomföras två gånger/år, höst samt tidig vår. 
Handlingsplan för att åtgärda arbetsmiljöbrister ska vara klar inom tre veckor från att 
resultaten förmedlats till chefer och medarbetare. Därutöver kommer fokusmätningar att 
genomföras för grupper med lägre resultat redan innan årsskiftet. Dessutom kommer stödet 
kring handlingsplaner att öka. Fokus kommer att ligga på dialog, bland annat genom HR-
aktuellt/nätverksträffar för chefer och Ledarlabb där chefer gemensamt arbetar med att ta 
fram handlingsplaner utifrån riskområden i medarbetarundersökningen. De nya 
nätverksakademierna, Skyddsombudsakademin och Utvecklingsakademin för kvalitet och 
hälsa, som lanseras i höst har också ett fokus på att utifrån medarbetarundersökningens 
resultat stärka dialogen kring utveckling av arbetsförutsättningarna. Dessutom blir det mer 
fokus på introduktion och dialog med nyanställda i stadshuset. 
  
Frågor och diskussion 
SRR tog upp attraktiv arbetsgivare i förhållande till neddragning. Medlemmar upplever att 
budskap om besparing och effektivisering bidrar till negativ stress. SSR tog även upp 
löneläget och risken att förlora kompetens. Dessutom vikten av att kommunicera hur 
pengar används samt vilka konsekvenser neddragningar får. 
 
Arbetsgivaren instämmer i vikten av att kommunicera hur budgeten används och 
poängterar behovet av prioriteringar och dialog med fackliga företrädare om risk- och 
konsekvensanalyser inför förändringarna vid berörda enheter.  
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Lägesbild covid-19 

• Henrik Ahl, stabschef, visade bilder (se bilaga) och informerade om aktuell 
smittspridning i Stockholms län. Jämfört med perioden vid samma tidpunkt förra 
året är smittspridningen högre, det är främst deltavarianten som sprids. 
Åldersgruppen 10-39 år är mest drabbad, men viss ökning syns även bland något 
äldre. Läget är relativt lugnt inom sjukvården, trenden är dock svagt uppåtgående 
med fler yngre drabbade än tidigare. 

 
• Antalet vaccinerade i Nacka: till och med vecka 31 har 80 procent av de Nackabor 

som kan vaccinera sig med första dosen gjort detta. 60 procent är färdigvaccinerade 
med både dos 1 och 2.  

 
• Det finns viss oro inom skolvärlden inför starten, främst inom gymnasiet och 

högskolan. Första mötet för kommunens operativa krisledningsgrupp (OKL) hålls 
19/8 där frågan kommer att tas upp.  

 
3. Personalnotiser och anlitande av konsulter 

Pro Astri har anlitats som stöd för rekrytering av digitaliseringsdirektör. Cirka 50 
personer har sökt tjänsten och urvalsprocessen har börjat. 
 

4. Aktuellt kommungemensamt 
För aktuella ärenden i utskotten, se handlingar och protokoll för mer information: 

 
Kommunfullmäktige 2021-06-14 
Kommunstyrelsen 2021-06-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2021-08-24 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2021-08-17 
Kommunstyrelsens miljöutskott 2021-08-17 
 
Länkar till: 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 
 

5. Personalområdet – information från HR-direktören 
Kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa 
 

• Elisabeth Carle återkom till medarbetarundersökningen där det alltså kommer att 
göras två mätningar/år. Höstens medarbetarundersökning kommer att innehålla 
färre frågor än tidigare och nya index där resultaten enklare kan följas över tid.  

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2021/2021-06-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2021%5C2021-06-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2021/2021-06-07&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2021%5C2021-06-07
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2021/2021-08-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2021%5C2021-08-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2021/2021-08-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2021%5C2021-08-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2021/2021-08-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2021%5C2021-08-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2021/2021-08-17&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2021%5C2021-08-17
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2021/2021-08-17&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2021%5C2021-08-17
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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Medarbetarundersökningen kommer att bli ett skarpare verktyg och innefatta 
fokusfrågor. Den kommer även innehålla en särskild analys om att arbeta på distans 
som fortsatt kommer att följas upp. Nytt är också att handlingsplanerna ska vara 
klara inom 3 veckor från att enheterna fått resultaten.  
 

• Utvecklingsmöjligheter är en av de viktigaste frågorna när det gäller kompetens-
försörjning. En rad åtgärder på området initieras, bland annat fler akademier.  

 
• Elisabeth presenterade aktuell sjukfrånvaro där det ser relativt bra ut, inga väsentliga 

svängningar jämfört med 2019 som är ett mer relevant år att jämföra med än 
pandemiåret 2020. Fördjupade samlade analyser/enhet och för större yrkesgrupper  
kommer att förmedlas till fackliga företrädare som underlag för riskbedömningar. 
Analyserna kommer att finnas tillgängligt via Teams med start från september.   

 
• ”Så här gör vi i Nacka - utgångspunkter för distansarbete” består av styrdokument 

som kommer att beslutas av stadsdirektören, dessutom ingår FAQ samt checklista.  
De fackliga organisationer som önskar delta i det fortsatta utvecklingsarbetet 
uppmanas kontakta Elisabeth för att delta i dialog kring styrdokumentet och 
stödmaterialet. HR-aktuellt och Ledarlabb kommer att genomföras med chefer och 
fackliga företrädare kring ”Så här gör vi i Nacka - utgångspunkter för distansarbete”.  
 

• En ny omgång av uppskattade We+ - där medarbetare inspirerar varandra till 
vardagsmotion och träning drar igång igen. We+ genomförs den 21 september  
- 1 november.  
 
Frågor och diskussion 
SRR tog uppfrågan om läget för samverkansavtalet. 
Elisabeth svarade att det blir en nystart på utveckling av samverkan och att vi siktar 
på att kunna remissa stödmaterial och samverkansavtal under september/oktober.  
I det fortsatta arbetet drar vi nytta av Arbetsmiljöverkets inspektion och de 
förbättringsområden som då identifierades. En rad workshops kommer att 
genomföras i höst kring utveckling av samverkan.   

 
6. Övrigt 
 

• Lärarförbundet undrade om de jubilarer som jobbat inom i kommunen i 25 år 
kommer att kunna firas i år. Victor svarade att om nuvarande coronaläge fortsätter 
kommer firandet dessvärre inte kunna ske i höst utan blir framflyttat även detta år. 
Jubilarerna får precis som i fjol möjlighet att välja jubileumsgåva som de isåfall 
kommer att få köpa under hösten, även om själva firandet skjuts upp även i år. 

 
• SRR önskar att kommunens pensionsskuld redovisas på kommande möte. Victor tar 

med sig frågan. 
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• SRR och Lärarförbundet lyfte frågan om vad som gäller för fysiska möten i större 

grupper. Victor svarade att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller och att 
de som har möjlighet ska fortsätta arbeta på distans.  

 
Vid anteckningarna 
 
Mabel Selin 
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