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Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2019-09-26 

Närvarande: Lena Dahlstedt - stadsdirektör  
Elisabeth Carle - personaldirektör  
Anneli Drakenberg - sekreterare  
Heidi Swan, akademikerförbundet SSR 
Pyret Due Hedlund, Kommunal 
Gunilla Runesjö, Lärarförbundet 
Lynn Bergvall, Lärarförbundet 
Hélène Fischer Guste, LR 
Yvette Forsmark, Vision 

• Kommentarer gällande minnesanteckningarna 
Inga kommentarer på minnesanteckningarna från förra mötet. 

• Aktuellt inom inköp 
Inköpschef Sebastian Nordgrens presenterar aktuellt från inköpsenheten. Presentationen 
biläggs till minnesanteckningarna.  
 
En kartläggning har startat för att se över ärendehanteringssystemen.  
 
På en del skolor finns ett missnöje med att ett avtal med som slutits med en leverantör av 
mat. De upplever att det kan bli dyrare och minska det ekologiska utbudet. Sebastian 
Nordgren motiverar att anbudsutvärderingen gav att det var det aktuella företaget som 
erbjöd det totalekonomiskt bästa anbudet. De synpunkter som finns på sortiment och hur 
det fungerar behöver kanaliseras till inköpsenheten för att de ska kunna agera och följa upp. 
Sebastian Nordgren betonar vikten av att alltid kontakta inköpsenheten om man är 
missnöjd med en leverantör.   

• Personalnotiser 
Anna Green, tf stadsbyggnadsdirektör, slutar i Nacka kommun. Tjänsten som biträdande 
stadsbyggnadsdirektör omvandlas till miljö- och bygglovdirektör. Tjänsten som miljö- och 
bygglovdirektör kommer att utannonseras efter sedvanlig verksamhetsanalys.  
Sedan en tid tillbaka är rekryteringen klar av stadsutvecklingsdirektör (tidigare 
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stadsbyggnadsdirektör). Katarina Wåhlin Alm börjar sin anställning senast vid årsskiftet. och 
den rekryteringen har startat. Fram till dessa två direktörer kommer på plats axlar chefen för 
enheten för strategisk stadsutveckling, Andreas Totschnig, uppdragen som direktör för 
dessa områden.  
 
Kommunal framför att de vill ta del av CV för slutkandidat för uppdrag som direktör i 
kommande rekryteringar. Arbetsgivaren tillmötesgår denna begäran.  
 
Det är flera nya direktörer på stadsledningskontoret. Nya direktörer kommer att bjudas in 
till KS SAMK för presentation.  
 

• Anlitande av konsulter  
Sverre Hartman, Strategica, har anlitats för en insats med koncernledningen. Det handlar 
om 2+1 dag. Stadsdirektörens bedömning är att det är viktigt att få ihop den nya 
koncernledningen.  
 
En ny instruktion och en ny delegationsordning för kommunstyrelsen ska beslutas av 
kommunstyrelsen vid nästa KS. En nyhet som införs är konsultprövning.  Flera enheter har 
börjat se över sin bemanning och konsultanvändning redan nu. 

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

o Kommunstyrelsen (KS)  
Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades t ex långtidsprognosen och 
kommunstyrelsens egen Mål och budget.  
 
Många ärenden på väg fram till kommunstyrelsen, framför allt från KSSU. På nästa KS blir 
många ärenden; många T2:or och investeringsbeslut (som inte har varit egna beslutsärenden 
tidigare).  
 
Flera byggprojekt är på väg in i genomförandefas.  
  
Det är också en del omtag/revidering; Start-PM för Birkaområdet, nytt start-PM för 
Ektorps Centrum. På fastighetssidan finns följande förslag för projektering: simhall vid 
Myrsjöskolan, fotbollsplan vid Porsmossen samt ridhus i Velamsund. 

o Kommunfullmäktige (KF)  
Många motioner och interpellationer men få beslutsärenden vid förra KF. Det största 
ärendet var att Nacka energi behöver ta fram en annan avgiftsstruktur. Ett annat ärende var 
en liten höjning matavgift för Särskilt boende för äldre. Nästa sammanträde med 
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kommunfullmäktige kommer sannolikt att bli ett extra långt sammanträde för att hinna 
ikapp med ärenden som bordlagts.  
 

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_2019-09-16 
• Kommunstyrelsen/KS_2019-09-23 
• Kommunstyrelsens_arbetsutskott/KSAU_2019-09-10 
• Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/KSVU_2019-09-10 
• Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/KSSU_2019-09-24 
• Kommunstyrelsens_miljöutskott/KSMU_2019-09-24 

• Aktuell information från stadsdirektören 
Tertialbokslut 2 är på väg fram. Kommer upp till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde. 
Det är ett tufft ekonomiskt läge i Nacka, som i alla kommuner just nu. För Nacka är det ett 
prognostiserat underskott om drygt 90 miljoner mot budgeterade 14 miljoner. Nacka 
kommun kommer att vidta åtgärder för att få ekonomi i balans. Alla nämnder utom kultur- 
respektive fritidsnämnden har mer eller mindre underskott. 
 
Inför kommande Mål och budget ger ramärende 0 i uppräkning men med volymupp-
räkning. Sedan sommaren finns ett beslut av regeringen om ett ändrat utjämningssystem 
som drabbar Nacka negativt. Viktigaste skatteprognosen kommer inom kort. Ekonomi- och 
finansdirektör Eva Olin bjuds in till nästa KS SAMK.  
 
Frågor till stadsdirektören: 
Kommunals medlemmar känner av att det är tajt. Wallstreet – och de utgifter som nämns i 
samband med den lyser skarpt i ögonen. Stadsdirektören förklarar att en stor del har  
bekostats av privata fastighetsägare. En utvärdering kommer att göras.  
 
Kommer det kunna hända i Nacka – det som hänt i Österåker? Politiker har haft interna 
möten och fått arvoden. Stadsdirektören svarar att Nacka kommun har ett tydligt regelverk 
som följs.  
 
Vid den senaste näringslivsrankningen – halkade Nacka ner till plats 45 (38 förra året). Det 
kommer att genomföras utbildningsinsatser för medarbetare som ska jobba nära näringsliv. 
Förenkla helt enkelt. Tillsammans med Täby. 
 
Vid nästa möte blir det mer om T2 samt Mål o Budget.   

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_2019-09-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2019%5CKF_2019-09-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-09-23&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-09-23
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-09-10&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2019%5C2019-09-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-09-10&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2019%5C2019-09-10
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-09-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2019%5C2019-09-24
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2019-09-24&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2019-09-24
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• Arbetsmiljö och hälsa 
 
En redovisning av sjukfrånvaron lämnas. 
 
Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2019 var 6,28 procent, vilket 
innebär en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018 (6,12). 
Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,04 procent av 
den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 0,86 procentenheter jämfört med 
motsvarande period i fjol (38,90). Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 
dagar) uppgår för årets första åtta månader till 3,89 procent vilket är en ökning med 0,15 
procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (3,74).  
 
Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 
procent, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol (40,59). Andel 
långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 24,11 procent, vilket är 
en minskning med 6,12 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (30,23). 
Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,18 procent, vilket är en ökning med 0,16 
procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (4,02). Korttidssjukfrånvaron för 
män uppgår till 3,01 procent, vilket är en ökning med 0,11 procentenheter jämfört med 
motsvarande period i fjol (2,90). 
 
Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- 
och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för 
medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 8,64 
procent, vilket är en ökning med 0,78 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol 
(7,86. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete 
uppgår för perioden till 7,19 procent, vilket är en ökning med 1,03 procentenheter jämfört 
med motsvarande period i fjol (6,16). 
 
Utifrån att sjuktalen för långtidssjukfrånvaro generellt minskat kan vi anta att det aktiva 
rehabiliteringsarbetet ger effekt. För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer 
och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till 
erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att 
förebygga ohälsa. Bland annat kan nämnas kommunens grundläggande partsgemensamma 
utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud som genomförs två 
gånger per år i samverkan med fackliga organisationer. Lärande nätverk kopplade till 
akademier för olika målgrupper är initierade och kommer också att bidra till att öka 
kunskapen om hur vi arbetar aktivt med rehabilitering med fokus på framförallt att minska 
korttidsjukfrånvaron. En särskild satsning kommer att genomföras inom Välfärd Skola, i 
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samverkan med fackliga organisationer, för att få bukt med den ökade 
korttidssjukfrånvaron.  
 
Det proaktiva och professionella nära HR stödet erbjuder cheferna stöd i insatser för att 
främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Detta sker bland annat genom 
utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med 
respektive chef kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där personalomsättning, 
arbetsbelastning och samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro följs 
upp.  

• Övrigt 
Tjänstledighet för att prova annat arbete 
Hur ska man tänka kring den frågan om tjänstledighet för att prova annat arbete? 
Kommunal ser att det inte ses så välvilligt på tjänstledighet för att prova annat arbete.  
Personaldirektören svarar: Vi har en strikt tillämpning då det ofta är svårt att rekrytera rätt 
kompentens när vi inte kan erbjuda tillsvidareanställning. Stadsledningskontoret 
återkommer i frågan.  
 
Medarbetarundersökningen  
Nytt för i år är att alla medarbetare kommer att få tillgång till resultatrapport för 
medarbetarundersökningen direkt från undersökningsföretaget Zondera.  
 
KS-SAMK våren 2020 
Processen är igång för att hitta datum för KS- SAMK och för utbildningar.  
 
Problem inom socialtjänstens område 
Arbetet pågår för att ta fram handlingsplaner. Ledningen gör allt vad de kan för att stötta 
processen tillsammans med social- och äldredirektören.  
 
Skyddad identitet  
Ny rutin för medarbetare med skyddad identitet är på väg.  
 
Anställning av nära anhöriga 
Stadsledningskontoret återkommer i frågan som är en del i den gemensamma plattformen.  

 
 
Vid anteckningarna 
 
Anneli Drakenberg 
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