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Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

KS-SAMK 

2019-06-13 

Jelgava ÖF 0 

 

Personaldirektör Elisabeth Carle, nämndsekreterare Johanna Balic, Nina Hammargren, 

enhetschef controllerenheten (närvarande under punkten ”Aktuella frågor”, Einar Fransson 

(närvarande under punkten ”Övriga frågor”) 

 

Ewa Ekwall, Mikael Eriksson – Lärarförbundet 

Pyret Due Hedlund, Nina Lindqvist – Kommunal 

Ole Suhr – Vision 

Tina Edén – Sveriges Ingenjörer 

Eva-Christina Bergander – Sveriges Psykologförbundet 

Hélene Fischer Guste – LR 

Heidi Swahn – Akademikerförbundet SSR 

Mikael Eriksson - Lärarförbundet 

 

 

Nr Ärende Ansvarig 

1.  
Inledning 

Elisabeth Carle öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna.  

Kommentarer gällande minnesanteckningar 

Ingen kommentar gällande minnesanteckningarna. Héléne Fischer Guste, LR, 

anmäler en Övrig fråga gällande arbetsmiljö i stadshuset då denna fråga sköts 

upp vid föregående möte. 

 

 

2.  
Personalnotiser 

Inga nya rekryteringar är i mål ännu. Jobbet som stöd- och servicedirektör 

kommer att erbjudas imorgon till en person. Även rekrytering av 

stadsutvecklingsdirektör pågår och fackliga företrädare kommer att involveras 

även i intervju av slutkandidater.  
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Nr Ärende Ansvarig 

Elisabeth Carle informerar om att två möten med Samhall har hållits 

tillsammans med arbetsmarknadsdirektören och Georgios Katsikiotis, 

enhetschef på kundserviceenheten. Ytterligare information kommer löpande i 

denna fråga.  

 

Vidare berättar Elisabeth Carle att arbete pågår med att få till den elektroniska 

signeringen av anställningsavtal. De fackliga representanterna kommer att få 

testa detta när det är på gång. 

 

3.  
Anlitande av konsulter 

 

 

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: 

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

upphandlingar/ 

 

 

Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott\2019\2019-05-21 

Kommunfullmaktige\2019\KF_2019-05-27 

Kommunstyrelsens_arbetsutskott\2019\2019-06-04 

Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott\2019\2019-06-04 

Kommunstyrelsens_miljoutskott\2019-06-11 

Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott\2019\2019-06-11 

 

Inför KSSU den 4 juni föreslogs bland annat avveckling av en del av 

assistansverksamheten inom Välfärd samhällsservice.  

 

Aktuell information från Stadsdirektören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  
Aktuella frågor 

https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx 

Ekonomidirektör

/ enhetschefen 

http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-05-21&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2019/2019-05-21
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2019/KF_2019-05-27&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/Kommunfullmaktige/2019/KF_2019-05-27
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-06-04&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott/2019/2019-06-04
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-06-04&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/2019/2019-06-04
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2019-06-11&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott/2019-06-11
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2019/2019-06-11&path=//nko-p-cenapp01/infobank$/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2019/2019-06-11
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx
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Nr Ärende Ansvarig 

 

• Information om Ramärendet 

Nina Hammargren, enhetschef på controllerenheten, informerar om det 

ekonomiska läget i korthet i Nacka kommun samt om ramärendet. 

Det är ett tufft ekonomiskt läge just nu. Periodens utfall uppgår till 259mnkr. 

Helårsprognosen är 468 mnkr. Däremot förväntas verksamheternas samlade 

resultat bli 41mnkr sämre än budget. 

Fyra nämnder redovisar negativ prognos: 

KS (-58mnkr), MSN (-5mnkr), NTN (-10mnkr), SoN (-14mnkr).  

-fastighet kraftigt försämrad prognos -32mnkr. 

 

I ramärendet föreslås nämndernas ekonomiska ramar för de tre kommande 

åren. Som grund till ramärendet ligger bedömningar av storleken på 

kommunens intäkter och kostnader under budgetperioden. I ramärendet ger 

kommunstyrelsen uppdrag till nämnderna.  

 

controllerenhete

n 

6.  
Arbetsmiljö och hälsa 

• Utveckling av arbetsmiljö och samverkan  
 

Aktuellt och samverkan  

Inga nya sjuktal. Korttidssjukfrånvaron har gått ner och sjuktotalen totalt 

ligger på en något lägre nivå än för motsvarande period i fjol. Ny analys 

redovisas vid kommande KS SAMK. .  

 

Elisabeth Carle framför att vi behöver få bättre rutiner för att chefer att prova 

rätten till sjuklön. Sveriges ingenjörer initierar frågan om att anlita andra 

expertstöd som stöttning i rehabilitering. Elisabeth Carle återkommer i denna 

fråga.  

 

SSR framför att det är underbemanning inom det sociala området då chefer 

upplever att man inte får anställa då Nacka kommun ”ska växa utan att växa.” 

Sveriges ingenjörer instämmer i detta. Elisabeth Carle hänvisar till rutinen för 

anställningsprövning. 
 

 

Elisabeth Carle 

7.  
Övrigt 

 

Arbetsmiljö i Stadshuset 
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Nr Ärende Ansvarig 

Lärarnas Riksförbund är oroade över arbetsmiljön i stadshuset med tanke på 

alla sprängningar. LR är väldigt kritiska till stenkrossen och att det är tuff 

arbetsmiljö. Även LF instämmer i detta.  

Sveriges ingenjörer håller inte med, för då blir det istället lastbilstransport. 

Mer information om stenkrossen på Nya gatan hittar du här: 

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-

vi/nacka-stad/nyheter-nacka-stad/2019/06/skanska-far-krossa-sten-pa-nya-

gatan/ 

 

Avtackning 

Elisabeth Carle och Einar Fransson, produktionsdirektör, tackar av fackliga 

företrädaren Ewa Ekvall.   

 

 

 

Vid minnesanteckningarna 

 

Johanna Balic 

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nacka-stad/nyheter-nacka-stad/2019/06/skanska-far-krossa-sten-pa-nya-gatan/
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nacka-stad/nyheter-nacka-stad/2019/06/skanska-far-krossa-sten-pa-nya-gatan/
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nacka-stad/nyheter-nacka-stad/2019/06/skanska-far-krossa-sten-pa-nya-gatan/

