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 Minnesanteckningar 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Mötesdatum: 2018-08-30 

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 

Ole Suhr, Vision 

Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 

Ulrika Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 

Mikael Eriksson, Lärarförbundet 

Andrea Feichtinger, Heidi Swahn SSR 

Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 

 

 

Nr Ärende Ansvarig 

1.  
Kommentarer gällande minnesanteckningar  

Inga kommentarer 

 

 

2.  
Personalnotiser 

Tillförordnande arbetsmarknadsdirektören, Frida Plym Forshell, kommer 

erbjudas ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år som arbetsmarknadsdirektör. 

Rekrytering av stadsjurist kommer att inledas inom kort. Stadsjuristen 

kommer att ha enhetschefen vid juridik- och kanslienheten som chef.  

 

3.  
Anlitande av konsulter 

Projektet ”Organisera för tillväxt – hur kan vi växa utan att växa” som drivs 

av Sonder Consulting tillsammans med vår interna arbetsgrupp för projektet 

är igång. I arbetsgruppen ingår Tove Löfgren, förändringsledare från för-

nyelseenheten, Linda Kaitfors, HR-strateg, personalenheten och Johanna 

Intervjuer har genomförts med direktörer och i nästa steg kommer intervjuer 

med ett tiotal chefer och medarbetare att genomföras. Fackliga företrädare 
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bjuds in till dialog den 18 september, inbjudan skickas via Outlook. 

Länk till mer information om projektet 

 

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 18 juni 

Kommunstyrelsen den 27 augusti 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 28 augusti 

 

 

Exempel på ärenden 

 

Kommunfullmäktige den 18 juni 

Program för konst och kultur i det offentliga rummet  

Avtal med Fastighets AB Orminge för del av Nybackakvarteret, Orminge  

Avtal med Västra Nybackakvarteret AB för del av Nybackakvarteret, Orminge  

Detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge (bostäder, förskola) fastigheten 

Orminge 45:1 i Boo  

Avtal om tidig markreservation för uppförande av ett nytt kvarter kallat 

Discus, Sicklaön centrala Nacka  

 

Kommunstyrelsen den 27 augusti 

Kommunens tjänstemannaorganisation och bolag 

hösten 2018 KFKS 2018/281, KSAU § 127 

Förslag om nya lokala ordningsföreskrifter Yttrande till natur- och 

trafiknämnden KFKS 2018/579, NTN § 72, KSAU § 128 

Tilldelningsbeslut i upphandling av byggentreprenad i Orminge 

KFKS 2016/803, KSSU § 145 

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 

Tillägg till genomförandeavtal för utbyggnad av tunnelbana till Nacka 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2018/08/organisera-for-tillvaxt/
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Upphandlingarpagang.aspx
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Upphandlingarpagang.aspx
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2018/KF_2018-06-18/00_Kallelse_KF_2018-06-18.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/KS_2018-08-27/00_Kallelse_KS_2018-08-27.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/KS_2018-08-27/00_Kallelse_KS_2018-08-27.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott/2018/2018-08-14/00_Kallelse_KSAU_2018-08-14.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2018/2018-08-07/00_Kallelse_KSSU_2018-08-07.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2018/2018-08-28/00_Kallelse_KSSU_2018-08-28.pdf
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Antagande KFKS 2014/1027-214 

Detaljplan för tunnelbana till Nacka och ändring av gällande detaljplaner för 

tunnelbana till Nacka, västra Sicklaön Antagande KFKS 2014/1027-214, 

MSN § 152 

Exploateringsavtal för Östra Finnbodavägen, Finnboda Fastighet Sicklaön 

KFKS 2018/698 

Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus Yttrande under samråd till miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden KFKS 2018/600 

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbrygga med Bryggföreningen Maren 2, 

Älgö Del av fastighet Älgö KFKS 2018/718 

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbrygga med Bryggföreningen 

Älgömaren 1, Älgö Del av fastighet Älgö KFKS 2018/719 

Uppsägning av avtal om lägenhetsarrende för båthamn, Neglinge Del av 

fastighet Neglinge KFKS 2018/728 

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 28 augusti 

Värmdövägen i Nacka stad, stadsbyggnadsprojekt för ombyggnad till 

stadsgator, västra Sicklaön Antagande startpromemoria Omedelbar justering 

KFKS 2018/472, KFKS 2018/430 

Norra Nacka strand, överta, upprusta och nyanlägga allmänna anläggningar, 

Nacka stad Fastställande av utbyggnadspromemoria, 9240 

KFKS 2017/901 

Ombyggnad av Sickla industriväg, västra Sicklaön Fastställande av 

utbyggnadspromemoria, 93101469 KFKS 2018/561, NTN § 117 

Marinstaden, västra Sicklaön Projektavslut, 9184 

KFKS 2005/146-251 

Detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21 västra 

Sicklaön Yttrande under samråd till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

KFKS 2017/580 

Utbyte av projekt inom strategiskt partneringavtal KFKS 2017/419 

 

 

Aktuell information från stadsdirektören 

Stadsdirektören informerarom att en tjänstemannaberedning införs för 

kommunstyrelsens utskott. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på 

beslutsunderlaget till förtroendevalda samt att enkelt kunna reda ut eventuella 

frågetecken i ärendet innan den politiska beredningen.  

 

Vidare informerar stadsdirektören att det tyvärr har det varit mer skadegörelse 

kring valorganisationens arbete i år än vad det brukar vara i form av t ex 

plakat som rivs ner m.m.  
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Stadsdirektören informerar vidare om Tylösandskonferensen som 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) arrangerar som handlade om 

urbanisering och stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv. Där bl. a Raj 

Chetty deltog. Länk till Raj Chettys föreläsning från juni 

 

5.  
Aktuella frågor 

Personaldirektören informerar 

  

• Medarbetarpolicy 

Arbetet med den nya medarbetarpolicyn är nu i slutfasen. Den nya medar-

betarpolicyn har tagits fram för att bl.a. synliggöra kommunens styrmodell för 

alla medarbetare och för att tydliggöra arbetsgivarens syn på ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och lyfta fram centrala skrivningar från arbetsmiljölagen, 

såsom att arbetsmiljön ska vara sund, trygg och säker. Likaså lyfts att 

kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av ett professionellt bemötande 

av alla genom att slå fast att diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella 

trakasserier och trakasserier i övrigt och repressalier inte ska förekomma i 

Nacka kommun. 

 

Arbetet har varit en lärprocess och delaktigheten har varit stor. Det är fortsatt 

möjligt för fackliga företrädare att komma med synpunkter, dock senast 

måndag den 3 september.  

 

Nästa steg är att ta fram ett utbildningspaket för lansering av den nya 

medarbetarpolicyn.   

 

• Medarbetarundersökning 2018 

Årets medarbetarundersökning startar den 20 september och pågår t om 11 

oktober. Personaldirektören informerar om att fackliga företrädare på 

sedvanligt sätt kommer att involveras i kvalitetssäkring av de frågor som ställs 

i undersökningen. Nya frågor kommer framförallt att ställas kring området 

likabehandling och för att följa upp genomslaget av medarbetarpolicyns 

förhållningssätt.  

 

• We+ 

12 september - 10 oktober kör vi igång vår hälsoaktivitet ”Inspiration till 

motion” igen. Det är en rolig aktivitet där vi med foton, videos och 

kommentarer genom We+ appen peppar varandra att röra på oss. Alla kan 

vara med - på lika villkor, oavsett motionsnivå. En promenad är lika mycket 

värd som att springa en löprunda eller göra ett friskispass. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueY5MB5w7_I&t=35s


  5 (7) 

De som anmäler sig får ett mail från We+ med en personlig inloggningslänk.  

De som deltar delas in i grupper beroende på arbetsplats.  

 

Information om ”Inspiration till motion” och anmälningslänk 

 

 

6.  
Arbetsmiljö och hälsa 

Sjuk- och frisktal januari-augusti 2018 
Den första analysen av sjukfrånvaron till tertialredovisningen visar att den 
totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti uppgick till 6,12 procent.  
Det är en ökning av den totala sjukfrånvaron med 0,04 procentenheter 
jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder 
understigande 60 dagar) ligger för årets första åtta månader på 3,74 procent 
vilket är en ökning med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period 
i fjol. Anledningen till den ökade korttidssjukfrånvaron är främst den 
influensavåg som bröt ut i början av året. 
 
Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,5 
procent av den totala sjukfrånvarotiden. Den långa sjukfrånvaron har minskat 
med 3.03 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel 
långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 
vilket är en minskning med 2,32 procentenheter jämfört med motsvarande 
period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män 
uppgår till 30,23 procent, vilket är en minskning med 4,29 procentenheter 
jämfört med motsvarande period i fjol.  
 
Tertialredovisningen av sjukfrånvaron för januari - augusti redovisas vid nästa 
SAMK.  
 
Aktuellt och samverkan  

• Utveckling av samverkan 

Arbetet startade med en workshop i våras kring syftet med samverkan. Vi  

kommer nu att ta upp arbetet igen med ambition att ha ett nytt samverkans-

avtal klart i slutet av november. Samtliga fackliga organisationer kommer att 

bjudas in för utveckling av samverkan.  

 

• Samverkan vid upphandling 

Exempel för att synliggöra rutiner kring samverkan och förhandling enligt 

MBL§ 38 för olika typer av upphandlingar kommer att utvecklas i samverkan 

med fackliga företrädare. 

Rutiner håller även på att tas fram för att säkerställa att fackliga organisationer 

får tidig information om kommande upphandlingar. Rutinen redovisas vid 

nästa SAMK. 

  

 

https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/nyheter-din-anstallning/2018/08/inspiration-till-motion-ny-omgang-av-we/
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• Avtal om flexibel arbetstid 

Ett nytt lokalt avtal är tecknat om flexibel arbetstid för medarbetare i 

stadshuset. Syftet med det nya avtalet, som börjar gälla 1 september, är att få 

ett enhetligt avtal och en enhetlig tillämning av avtalet för alla enheter i 

stadshuset.  

 

Alla medarbetare i stadshuset får nu samma arbetstidsmått, 39 timmar per 

vecka, vilket innebär att klämdagar är inarbetade och är en ledig dag om 

verksamheten så tillåter. Om verksamheten har behov av bemanning på 

klämdag ersätts de medarbetare som arbetar med motsvarande ledighet i 

flextid. I avtalet framgår även att arbete dag före röd dag är till kl. 12.00 om 

arbetet så tillåter.  

 

Läs mer 

 

SSR påpekar att man egentligen inte ser någon skillnad från tidigare avtal. 

Personaldirektören svarar att främsta syftet har varit att få ett enhetligt avtal 

för alla i stadshuset och att alla ska ha samma arbetstidsmått. 

Stadsutvecklingsområdet och det sociala området hade tidigare 38,75 som 

arbetstidsmått men får nu också 39 timmar, vilket innebär att de 15 minuter 

som tidigare inte låg i schema nu formaliseras i schema.  

 

Kommunal påtalar att även skolvaktmästare och skolmåltidspersonal arbetar 

utifrån principen att arbeta in 15 min per vecka för att kunna vara ledig 

klämdag. Arbetsgivaren återkommer i denna fråga. 

 

7.  
Övrigt 

•  Löneutbetalningar 2019 

Februari – måndag 25 februari 

December – fredag 20 december 

Övriga månader – den 27:e 

 

Kommunal ställer frågan om kommunen gör en uppföljning kring hur 

verksamheterna har fungerat under sommaren utifrån att det varit en så varm 

sommar samt om det finns en beredskap för mer extrema förhållanden. 

Stadsdirektören svarar att en uppföljning har gjorts både vad gäller 

sommarens värme, torka och vattenförsörjning. Sammantaget fungerade det 

ändå väldigt bra. Vi har diskuterat i ledningsgruppen och med politiken vad vi 

kan ta med oss i det fortsatta arbetet och vi har en krisberedskap som arbetar 

med dessa frågor. Sveriges arbetsterapeuter informerar att 

 

https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/arbetstid-och-anstallningsformer/arbetstid/flexibla-arbetstider-for-administrativ-personal/
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folkhälsomyndigheten har mycket information på deras hemsida om vad man 

kan göra och hur man kan agera. 

  

 

 

 

 


