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Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2020-08-27 

Närvarande: Lena Dahlstedt – stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 
Josefine Bergström - sekreterare  
 
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Eva-Christina Bergander - Sveriges Psykologförbund 
Kristian Smitterberg – Lärarnas Riksförbund  
Heidi Swahn – Akademikernas riksförbund SSR  
Ole Suhr – Vision 
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
 

1. Kommentarer gällande minnesanteckningar 
Inga kommentarer fanns gällande föregående minnesanteckningar. 

2. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Personalnotiser 
Lena Dahlstedt informerade om att ekonomi- och finansdirektör Eva Ohlin kommer att 
lämna Nacka kommun då hon kommer att bli ekonomidirektör i Region Uppsala. 
Rekryteringen av en ny ekonomi- och finansdirektör startade innan sommaren med 
annonsering. Konsultföretaget Pro Astri AB är upphandlat för rekrytering och search. 
Hittills har det kommit in ca 60 ansökning till tjänsten och de första intervjuerna har startat. 
Samtliga fackförbund har avböjt att delta i rekryteringen, förutom Kommunal och Vision 
som vill ta referenser. Rekryteringen beräknas vara avslutad i början av oktober. Fram till 15 
december kommer Christina Rapp Lundahl att vara tf ekonomi- och finansdirektör på 
halvtid.  Christina har en gedigen bakgrund för att snabbt komma in i arbetet som ekonomi- 
och finansdirektör.  
 
Vidare informerade Lena om att digitaliseringsdirektören Anna Gärdin kommer att sluta i 
Nacka kommun då hon kommer att börja som framtidsdirektör i Huddinge kommun.  
En verksamhetsanalys har initierats för att se huruvida en ny rekrytering av en 
digitaliseringsdirektör ska inledas. Arbetet med analysen sker internt och hålls ihop av Karin 
Dreik på stadsledningskontorets stab. De fackliga representanterna är välkomna att delta.  
Elisabeth Carle informerade om att Katrin Ljungholm, ny enhetschef vid personalenheten, 
tillträder i mitten av oktober. Katrin Ljungholm kommer närmast från en anställning som 
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lönechef i Värmdö kommun. De fackliga representanterna kommer att bjudas in till 
introduktionsmöten med Katrin.   
 
Anlitande av konsulter 
Konsult kommer att hyras in för den årliga lönekartläggningen som i år kommer att ske i två 
etapper. I samband med det meddelade SSR att de skulle vilja bli delgivna en uppdatering 
om det funnits löneskillnader inom de olika persongrupperna.   
 
Det ska göras en intern och extern utvärdering av Nacka kommuns arbete kring Covid-19. 
Konsultstöd kommer att anlitas. Utvärderingen kommer att rapporteras tillsammans med 
bokslutet 2020.  
 

3. Covid-19 lägesbild 
Lena Dahlstedt informerade om att man befarade ett hårt tryck under sommaren, men så 
blev det inte. Medborgarna har till synes tagit sitt ansvar och följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Med undantaget att det på vissa badplatser har varit trångt i sommar.  
Kommunen har hållit igång med verksamheter för barn och unga under hela sommaren.  
 
Krisledningsarbetet startade upp igen i förra vecka. Under första mötet kunde man 
konstatera att läget är lugnare, därav bestämdes det att möten framöver endast behöver ske 
varannan vecka. Varje fredag träffas stadsdirektörerna på läns- och regionnivå digitalt för att 
stämma av läget kring pandemin men även för att diskutera andra aktuella frågor.  
 
Lena Dahlstedt informerade vidare om att Nacka kommun har laddat upp med 
skyddsutrustning för minst ett halvår fram.  
 
Vision meddelade att medlemmar hört av sig och varit bekymrade över att anställda i 
stadshuset sitter för tätt. Medlemmarna är oroliga för en andra våg och önskar att 
riktlinjerna för att arbeta hemifrån kunde vara tydligare. Lena Dahlstedt svarade med att 
kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att arbete på 
distans sker om arbetet tillåter det och efter dialog med närmaste chef. Den 9 september 
kommer temat på chefsfrukosten att vara arbete på distans och ytterligare information kring 
distansarbete kommer därefter att publiceras på webben.  
 
Vision undrar vidare om kommunen kommer att fortsätta att erbjuda testning för Covid-19. 
Lena Dahlstedt svarade att det nu är regionen som utför testerna.  
 
En summering av extra kostnader i samband med pandemin kommer att ske. Kommunen 
har sen pandemin startade kodat alla kostnader i syfte att kunna rekvirera bidrag för extra 
kostnader som en följd av pandemin.  
Rapport från krisledningen bifogas minnesanteckningarna (bilaga 1). 
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4. Aktuell information från stadsdirektören  
Lena Dahlstedt informerade om Kommunkompassen som är ett verktyg för utvärdering 
och belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen 
skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Utvärderingen har 
skett tidigare och stabschefen har fått i uppdrag att anmäla Nacka kommun till 
Kommunkompassen.   
 
Stabschefen har även fått i uppdrag förbereda firandet av Nacka kommun 50 år under 2021.  
 
Lena Dahlstedt gav en första information om de ekonomiska förutsättningarna utifrån 
information från SKR. Vid kommande KS SAMK kommer T2, och ekonomiska 
förutsättningar att presenteras. 
 
Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar, etc.) 
Lena Dahlstedt informerade om ärenden ska komma upp i Kommunstyrelsen.  
 
Elisabeth Carle informerade om att Socialdemokraterna lämnat ett politikerinitiativ med 
anledning av att visstidsanställda inte omfattas om erbjudandet av förmånscykel.  I bifogad 
skrivelse finns redogörelse som motiverar att skillnad för visstidsanställda jämfört med för 
tillsvidareanställda är sakligt grundad.  
Länk till ärendet: Politikerinitiativ - Översyn av förmånsregler för anställda 
 
Kommunal undrade hur avtalet för förmånscyklar ser ut om man själv säger upp sig under 
den tiden. Elisabeth Carle svarar att det framgår av avtalet, men kommer att återkomma 
med svar. 
 

o Aktuella upphandlingar 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx 

o Kommande upphandlingar  
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/ 
 

Kommunfullmäktige/KF_2020-05-18 
Kommunstyrelsen/KS_2020-05-25 
Kommunstyrelsens_arbetsutskott/KSAU_2020-05-19 
Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/KSVU_2020-05-19 
Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/KSSU_2020-05-12 
Kommunstyrelsens_miljöutskott/KSMU_2020-04-14 
 

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

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-08-31/34_Politikerinitiativ_%D6versyn_f%F6rm%E5nsregler_f%F6r_anst%E4llda&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-08-31%5C34_Politikerinitiativ_%D6versyn_f%F6rm%E5nsregler_f%F6r_anst%E4llda
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-05-18&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-05-18
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-05-18&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-05-18
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-05-25&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-05-25
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-05-25&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-05-25
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-05-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-05-19
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-05-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-05-19
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-05-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-05-19
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-05-19&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-05-19
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-05-12&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-05-12
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-05-12&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-05-12
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-04-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-04-14
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-04-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-04-14
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx
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5. Indikation om kompetensutveckling och oförändrade premier  
Elisabeth Carle informerade om att det finns medel avsatta via Omställningsfonden som i år 
kommer att riktas till Välfärd samhällsservice för att höja kompetensen bland undersköter-
skor samt personliga assistenter. Medlen är avsedda för att täcka utbildningskostnaderna, till 
skillnad mot de medel som finns för det Äldreomsorgslyft som  lanserades precis innan 
sommaren.     
 
Indikation om premier för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2021 
bifogas minnesanteckningarna (bilaga 2). 
 

6. Personalområdet information från personaldirektören 
Kompetensförsörjning 
Elisabeth Carle informerade om löneöversynen och att SKR initierat förhandlingar med de 
förbund som inte har avtal för 2020. Vid nästa KS SAMK kommer möjlig tidplan för 
löneöversynen att presenteras för löneöversynen 2020 och 2021. 
 
Arbetsmiljö  
Angående medarbetarundersökning så kommer kommunen att genomföra 
medarbetarundersökningen med motsvarande frågebatteri i år som i fjol. Bland frågorna 
kommer det att läggas till fler fria svarsalternativ samt fler frågor kopplat till pandemin och 
resvanor. Mätningen kommer att genomföras 17 september – 8 oktober. 
 
Gällande samverkansavtalet är målbilden att avtal och stödmaterial ska remissas i vecka 43 i 
samband med den internationella arbetsmiljöveckan. 
 
Upphandling kommer att initieras för rekryteringsverktyg. Fackliga organisationer kommer 
att involveras i upphandlingen på sedvanligt sätt.  
 
Hälsa 
Intresset för förmånscyklar var rekordhögt i år. Tre visningar av cyklarna har ägt rum och 90 
cyklar har beställts nu i samband med det tredje erbjudandet. Det innebär att 910 cyklar är 
beställda sedan förmånen infördes.  
 
Uppföljning av nyttjandet av sommarpresenten kommer att redovisas vid kommande KS 
SAMK. 
 
Övrigt 
Akademikernas riksförbund SSR anser att det vore bra om man samlade ihop anledningen 
till att medarbetarna väljer att säga upp sin anställning för att se om det finns specifika 
tendenser som leder till uppsägning. Elisabeth Carle informerade om att Nacka har en 
mångfald av lösningar kring avgångsintervjuer. Inom stadshuset genomförs de ofta av 
chefens chef eller av HR-specialist. Genomgångar, såsom uppföljning av anställda i 
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kontorsorganisationen genomförs tertialvis.  
 
Vision undrade hur det går med tunnelbaneprojektet. Lena Dahlstedt svarade att projektet 
går bra och framåt.  
 
Akademikernas riksförbund SSR undrade om Nacka kommun ska reagera på att de privata 
skolföretagen inte kommer att visa sina elevresultat. Lena Dahlstedt svarade att kommunen 
självklart kommer att agera via Utbildningsnämnden.  
 
Lena Dahlstedt informerade om att hon har bestämt sig för att gå i pension. Elisabeth Carle 
informerade om att rekryteringsprocessen startar upp och att fackliga företrädare kommer 
att involveras i rekryteringen. Inledningsvis genomförs verksamhetsanalys för att ta fram 
kandidatpresentation och krav.   
https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2020/08/lena-dahlstedt-gar-i-pension/ 
 
Nu är det dags att anmäla sig till Gilla Jobbet, som i år genomförs digitalt 3 november. Gilla 
Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Dagen är kostnadsfri och det 
brukar vara många spännande och energigivande föreläsningar.  
 https://www.prevent.se/om-prevent/arrangemang/gillajobbet/  
 
 
Vid anteckningarna 
 
Josefine Bergström 
 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2020/08/lena-dahlstedt-gar-i-pension/
https://www.prevent.se/om-prevent/arrangemang/gillajobbet/
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