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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: 2020-09-17 

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

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

2. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Personalnotiser 
Slutintervjuer för tjänsten som ekonomi- och finansdirektör kommer att genomföras med 
30 september och 1 oktober. Kommunal och Vision har anmält intresse för att ta 
referenser.  Den tf ekonomi- och finansdirektören Christina Rapp Lundahl har nu börjat 
och är anställd på 50 procent till 15 december.  
 
Anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerade om att extern konsult kommer att anlitas för utvärdering av 
kommunens krishantering under pandemin.  
 
Elisabeth Carle informerade om att konsult kommer att anlitas för förstärkning inom HR-
området. Konsulten kommer bl a att genomföra höstens lönekartläggning och delta i 
förberedelserna inför kommande löneöversyner.  
 
 
3. Covid-19 lägesbild 
Lena Dahlstedt informerade om att nuläget ser lugnt och stabilt ut. Det finns inga smittade 
på kommunens boenden och regionen har kommit igång med testningen.  
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Vision frågade om det finns det någon rapportering från verksamheterna. Lena Dahlstedt 
svarade att det sker rapportering löpande och att krisledningen träffas varannan vecka. 
Rapport från krisledningen bifogas minnesanteckningarna (bilaga 1). 
 
SSR meddelade att det verkar finnas otydligheter kring vad som gäller för distansarbete på 
vissa enheter där enhetschefer och gruppledare ger olika besked.  Det behöver bli tydligare 
vad som gäller. SSR meddelade även att flera som arbetar i stadshuset fortfarande tycker att 
avståndstagandet i restaurangen är bristfälligt. Det är väldigt trångt mellan kl. 11.30 – 12.30 
och man har som förslag att chefer inte lägger möten i anslutning till lunchen.  Lena 
Dahlstedt informerar om att tips och rekommendationer kring bl a vad som gäller för 
arbete på distans och för minskad smittspridning har presenterats vid chefsmöte för 
enhetschefer i stadshuset. Informationen kommer att publiceras på webben och även 
kommuniceras till medarbetare.  
Här kan du läsa om den information om distansarbete som publicerades.  
 
 
4.  Aktuell information från stadsdirektören  
Lena Dahlstedt informerade om att tunnelbanestyrelsen nyligen haft möte och att nytt möte 
äger rum redan om två veckor. Framfarten i byggandet går bra och det som diskuteras nu i 
tunnelbanestyrelsen är den långsiktiga finansieringsfrågan. 
 
Ett intensivt arbete pågår med Mål och Budget och en övergripande information om 
budgetförutsättningarna kommer att presenteras vid kommande KS-SAMK. Budget-
förutsättningarna för 2021 ser något bättre ut nu än i våras.  
 
Fackliga företrädare lyfter fram att det ryktas om att verksamheter inte ska få ersättning för 
de extra kostnaderna det inneburit när de till exempel har tagit i vikarier under pandemin. 
Lena Dahlstedt dementerar ryktet.  
 
Vid kommande i KS-SAMK kommer resultatet av T2 redovisas. Alla nämnder utom 
socialnämnden har ekonomi i balans. 
 
Många viktiga och stora frågor diskuteras i Digitaliseringsrådet. Lena Dahlstedt kommer att 
återkomma under hösten med en summering av de frågor som diskuteras i rådet. SSR 
informerade om att det under tre års tid drivits ett arbete med att få igång en digital 
nämndprocess men att det fortfarande finns enheter och nämnder som inte tar till sig 
möjligheten med en digital nämndprocess. Det behöver komma tydligare direktiv från 
digitaliseringsrådet för att få till genomförandet av en digital nämndprocess betonar Heidi 
Swahn, SSR.  
 
Kulturministern och jämställdhetsministern kommer att besöka Fisksätra för att få en 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2020/09/sa-arbetar-vi-i-host/
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inblick i hur kommunen och civilsamhället arbetar med dessa frågor.  
 
Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar, etc.) 
Det är många ärenden, 43 st, som kommit upp i KSSU.  

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 
 

5.  Löneöversyn 
Elisabeth Carle informerade om att fackliga representanter på sedvanligt sätt kommer att 
involveras i arbetet med lönekartläggningen. De fackliga representanterna tillägger att de 
upplever att nyanställda får högre lön än dem som har jobbat i flera år och att de särskilt vill 
se hur lönespridningen ser ut för nyanställda. Elisabeth Carle svarade att det enligt 
medarbetarpolicyn ingår att analysera lönerna kopplat till lönestrukturen och att fackliga 
representanter får information om lönestrukturen i samband med arbetet med 
lönekartläggningen.    
 
Överläggningar med fackliga organisationer kommer att planeras in för att snabbt kunna dra 
igång löneöversynen för de förbund som återstår för löneöversyn 2020. Målbilden är att 
cheferna tillgång till underlag i mitten av november förutsatt att avtalsförhandlingarna för 
2020 mellan SKR och fackliga organisationer är avslutade i början av november. För de 
medarbetare vars lön fastställs genom lönesamtal med chef finns då möjlighet att få den nya 
lönen för 2020 i samband med decemberlönen.  
 
Inför de löneöversyner som kommer att genomföras med start efter årsskiftet kommer en 
kommungemensam inriktning att presenteras och fackliga företrädare får komma med 
synpunkter på inriktningen. Syftet är att förenkla för chefer och fackliga företrädare genom 
att tydliggöra den information som gäller lika för samtliga avtalsområden. Nya utbildningar 
kommer att erbjudas till chefer inför att löneöversynen inleds.  
 

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://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx
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6. Personalområdet information från personaldirektören 
Kompetensförsörjning 
Ansökan till den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin skulle ha genomförts 
i höst, men skjuts fram tills pandemin är över.  
 
Sommargåvan 
3 680 medarbetare, av totalt ca 5 200 medarbetare, valde att tacka ja till erbjudandet om 
sommargåva. Dock är det drygt 600 personer av de 3 680 som valt leverantör för 
sommargåvan via Wellnet -portalen som ännu inte hämtat sitt presentkort. Wellnet kommer 
att gå ut med riktad information till dessa medarbetare. 
 
Medarbetarundersökningen och arbetsmiljö  
Medarbetarundersökningen genomförs under perioden 17 september till 8 oktober. Den  
19 november kommer Zondera att presentera resultatet på KS-SAMK. På sedvanligt sätt 
kommer resultaten att förmedlas till alla medarbetare och chefer direkt från Zondera.  
 
Arbetsmiljögranskning 
EY genomför på uppdrag av de kommunala revisorernas en granskning av arbetsmiljön vid 
äldreenheten och familjeenheten. Fackliga representanter kommer också att intervjuas.  
 
7.  Övrigt 
Risk- och konsekvensanalyser    
SSR lyfter fram att risk- och konsekvensanalyser använts väldigt olika och att chefer inte är 
så bra på att leda detta. Elisabeth Carle informerade om ett nytt stödmaterial håller på att tas 
fram för risk- och konsekvensanalyser för att stärka chefer och fackliga företrädare att 
genomföra dessa såsom förväntas enligt medarbetarpolicyn. De fackliga representanterna 
kommer att involveras i utvecklingen och även bjudas in till möten för att genomföra risk- 
och konsekvensbedömningar och pröva arbetssättet i praktiken. Målbilden är att 
stödmaterialet ska var klar till vecka 43 och därefter lanseras så att det kan användas även i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån medarbetarundersökningens resultat.  
 
Organisationsförändring i skola 
Sveriges Psykologförbund informerade om att det finns en oro gällande arbetsmiljö då 
medarbetare upplever att de hamnar i ett mittemellan läge pga omorganisationen. Oro finns 
både hos rektorer men också hos personal runt omkring. Det är själva strukturen som de är 
oroliga inför. Den närhet man hade förr, då det fanns en rektor på varje skola, till skillnaden 
från den nu när en rektor kan ha flera enheter upplevs otrygg. Lärarförbundet delar även 
denna bild. Lena Dahlstedt svarade att hon kommer att ta med sig detta i dialog med 
produktionsdirektör Einar Fransson.  
 
Trafiksituationen  
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Den här veckan har trafiksituationen varit katastrofal. Lena Dahlstedt uppmanar alla att 
planera resandet. De som inte måste börja kl 8.00 uppmanas att åka till arbetet på andra 
tider. Trafiken.nu är en bra hemsidan där man kan se hur läget ser ut.  
 
Vid anteckningarna   
Josefine Bergström 
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