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Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2019-08-29 

Närvarande: Lena Dahlstedt - stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 

Josefine Bergström - sekreterare  

 

Lynn Bergvall, Gunilla Runesjö - Lärarförbundet  

Eva- Christina Bergander - Sveriges Psykologförbund 

Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund - Kommunal 

Heidi Swahn – Akademiker SSR 

Ulrika Andersson – Sveriges Arbetsterapeuter 

Ole Suhr – Vision 

Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 

• Personalnotiser 

Som ett led i att "organisera för tillväxt" har stadsdirektören beslutat att förstärka den 

övergripande styrningen och ledningen från stadsledningskontoret. 

Från 1 september 2019, gäller dessa förändringar: 

 

Hans-Otto Halvorsen är anställd som stöd- och servicedirektör. Hans-Otto är chef för 

samtliga enhetschefer inom stöd- och serviceområdet. 

Anna Gärdin är digitaliseringsdirektör med ansvar för digitaliseringsprocessen. (Anna är 

tillika enhetschef för digitaliseringsenheten fram till att en ny enhetschef har rekryterats). 

Stadsledningskontorets stab inrättas. Henrik Ahl är stabschef. Personalansvaret för 

stabschefen har stadsdirektören. Uppdraget för stadsledningskontorets stab biläggs. 

(Förnyelseenheten har upphört 31 augusti) 

Stadsdirektör Lena Dahlstedt är processansvarig för kommunikationsprocessen (sedan 15 

augusti då bitr. stadsdirektören Klara Palmberg Broryd slutade.) Eva Olin ekonomi- och 

finansdirektör har fortsatt ansvar som processägare för ekonomiprocessen inklusive inköp. 

Elisabeth Carle, personaldirektör har fortsatt ansvar som processägare för personal-
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processen. Stadsjuristrollen organiseras vid stadsledningskontoret och stadsjuristen Sidrah 

Schaider har fortsatt ansvar som processägare för juridikprocessen. 

Fler personalnotiser: 

Katarina Wåhlin Alm är anställd som stadsutvecklingsdirektör och tillträder senast vid 

årsskiftet. Katarina Wåhlin Alm kommer under hösten att delta i vissa möten. 

  

Anna Green, som tidigare varit biträdande stadsbyggnadsdirektör, och numera är tf. 

stadsbyggnadsdirektör kommer att sluta i kommunen i oktober. Rekryteringsprocessen för 

att rekrytera en miljö- och bygglovdirektör inleds inom kort.  

• Anlitande av konsulter  

Strategica, Sverre W. Hartmann, kommer att anlitas för en mindre konsultinsats för 

koncernledningsgruppen.  

 

Nyckeltalsinstitutet kommer att anlitas för analyser inom personalområdet. Fördjupade 

analyser kommer bl att genomföras av de index som kommunen följer för jämställdhet, 

hälsa och av personalomsättning och sjukfrånvaro per yrkeskategori/HME-gruppering.  

• Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar, etc.) 

Kommunal har noterat att sista dagen att lägga anbud vid vissa upphandlingar är väldigt 

långt fram i tiden. Detta kommer att återkopplas till inköpschef Sebastian Nordgren som 

bjuds in till nästa KS-SAMK för att ge en uppdatering av aktuellt inom inköp.  

o Kommunstyrelsen (KS)  

Käppalaförbundets vd kommer till stadshuset för att informera om läget och framtida 

investeringar.  

 

Ernst & Young AB har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hantering och 

kontrollen av bisysslor. Rutinerna för hantering och kontroll av anställdas bisysslor har 

successivt utvecklats men granskningen visar på brister. Informationen på www.nacka.se 

om bisysslor har åter förtydligats och personalenheten har förbättrat rutinen för chefers 

bedömning av bisysslor. Informationen på webben om bisysslor:   

https://www.nacka.se/medarbetare/for-chefer/arbetsratt/bisyssla/ 

 

Matavgiften på särskild boende för äldre inom Välfärd samhällsservice kommer att höjas 

till 130 kr per dygn för heldygnskost från och med den 1 november.  

 

Mellan den 1 - 15 september kommer muralmålningsfestivalen ”Wallstreet” i Nacka att 

pågå. En festivaltidning kommer att ges ut under v 36 med information om aktiviteter 

och event som kommer att äga rum. 

 

http://www.nacka.se/
https://www.nacka.se/medarbetare/for-chefer/arbetsratt/bedomning-av-bisyssla/
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Ärenden som stannar i kommunstyrelsen är exploateringsersättningen i Orminge 

centrum och detaljplanen för Området W. 

 

Andra ärenden som tagits upp i kommunstyrelsen är bland annat Nacka Energi AB och 

deras avgifter, tilldelningsbeslut i upphandling av tekniskt konsultstöd för framtida 

simhallar samt antagandet av rekommendationen från Storsthlm angående 

återvinningscentraler. 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  

Inför Mål och Budget har långtidsprognos till 2040 tagits fram. I år slog tidigare prognoser 

fel då bostadsmarknaden backade. Lena Dahlstedt informerar att det ser ut att bli en mer 

balanserad tillväxt framöver.  

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\2019-06-17 

• Kommunstyrelsen\2019-09-02 

• Kommunstyrelsens_arbetsutskott\2019-09-10 

• Kommunstyrelsens_miljöutskott\2019-06-11 

• Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott\2019-09-03 

• Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott\2019-08-20 

• Aktuell information från stadsdirektören 

Lena Dahlstedt informerar om kommundirektörskonferensen som hålls av Storsthlm i 

samarbete med andra regioner.  

 

Under vecka 36 var Lena Dahlstedt på studieresa till Skottland tillsammans med SKL. 

Ekonomi- och finansdirektör Eva Olin var då tillförordnad stadsdirektör. 

 

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning kommer att utvecklas. Resultatet 

kommer att bli en tydligare instruktion och delegationsordning. Fråga från fackliga 

företrädare är om delegationen för chefer ändras. Lena Dahlstedt svarar att arbetet pågår 

med att se över vad som behöver förändras och hur det ska vara framöver. T ex kommer 

konsultprövningar och systemprövningar att införas. Lena Dahlstedt informerar om att 

frågor kan ställas till Sidrah Schaider, då det är Sidrah som håller ihop arbetet med den nya 

instruktionen och delegationsordningen. 

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//2019/KF_2019-06-17&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/Kommunfullmaktige/2019/KF_2019-06-17
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-09-02&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/Kommunstyrelsen/2019/KS_2019-09-02
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-09-10&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott/2019/2019-09-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-09-10&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott/2019/2019-09-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2019-06-11&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott/2019-06-11
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-09-03&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2019/2019-09-03
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-08-20&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/2019/2019-08-20
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• Arbetsmiljö och hälsa 

Elisabeth Carle informerar om besök från Arbetsmiljöverket. Besöket är initierat mot 

bakgrund av det informationsuppdrag som Arbetsmiljöverket har i år där det ingår att 

besöka samtliga kommuner. Kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektören och 

personaldirektören deltog vid Arbetsmiljöverkets besök.  

 

En redovisning av sjukfrånvaron lämnas vid kommande KS-SAMK. 

  

o Aktuellt och samverkan  

Medarbetarundersökningen är på gång och skickas ut den 19 september. Undersökningen 

genomförs under motsvarande period som tidigare år. Resultatet kommer att vara 

tillgängliga i portalen för direktörer den 5 november och för de chefer som rapporterar 

till direktörer den 6 november. En nyhet är att alla medarbetare kommer att få tillgång till 

resultaten via undersökningsföretaget Zonderas portal. Chefer kommer att få tillgång till 

resultaten några dagar före medarbetarna får tillgång till resultaten. Den 8 november får 

bitr chefer och gruppchefer resultaten och omkring den 11 november blir medarbetar-

undersökningens resultat, exklusive ledarprofilerna, tillgängliga för alla medarbetare. 

Denna förändring innebär att fler kommer att kunna få tal del av resultatet tidigare.  

 

Lärarförbundet vill ha bättre uppföljning av handlingsplanen och mer tid att jobba med 

den. Lena Dahlstedt kommer att framföra det i samband med chefsfrukostar. Sveriges 

Psykologförbund önskar att man gör något mer fördjupande för dialog om resultaten. 

Elisabeth Carle informerar om att arbetsprocesserna för att arbeta fram handlingsplaner 

och även uppföljning av handlingsplanen kommer att utvecklas. Medarbetarunder-

sökningens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska lyftas fram ytterligare i samband 

med att resultaten blir tillgängliga för chefer och medarbetare.   

 

Föreläsning med Girorgio Grossi 

Giorgio Grossi, inspirerande expert som föreläser om stress, stresshantering, ”Måbra-  

faktorer” och sömn, är anlitad för föreläsning för deltagarna i akademierna. Fackliga 

företrädare är välkomna till föreläsningen den 5/11 kl. 08.30-12.00 i Nackasalen. 

• Övrigt 

SSR lyfter fram vissa problem från det sociala området och att chefer inte vågar anställa pga ”växa utan att 

växa”:  Lena Dahlstedt framför att dialog om läget är initierad av tf social – och äldredirek-

tören, Marie Ivarsson, och att det är pågång att göra en ordentlig översyn. Fackliga 

representanter kommer att informeras och involveras. 

 

Kommunal informerar om brister i rutinen vid skyddad identitet: Personalenheten får i uppdrag att 

efter dialog med Kommunal se över den rutin som finns för skyddat identitet för att 

säkerställa att brister inte förekommer i någon del.   
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2020 års löneutbetalningar  

Lönen betalas ut den 27:e i varje månad förutom i juni och september då löneutbetal-

ningsdatum är den 26 juni respektive den 25 september då den 27:e infaller på 

lördag/söndag. I december betalas lönen ut den 22 december.  

 

 

Vid anteckningarna 

 

Josefine Bergström 
 

 


