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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 
 

Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2019-10-25 

Närvarande: Lena Dahlstedt - stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 
Josefine Bergström - sekreterare  
 
Eva- Christina Bergander - Sveriges Psykologförbund 
Heidi Swahn – Akademiker SSR 
Yvette Forssmark - Vision 
Ulrika Andersson – Sveriges Arbetsterapeuter 
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 

 

1. Kommentarer gällande minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från förra mötet avseende närvaro för representant från Sveriges 
Psykologförbund är nu rättade. 

2. Ekonomiska förutsättningar  
Information om Mål och Budget   
Eva Olin presenterade satsningarna på välfärd och obligatorisk verksamhet inom mål och 
budget 2020 - 2022. De prioriterade områdena är barn- och ungdomsvård, äldreomsorgen 
och utbildning. Maximalt värde för skattepengarna är i fokus 2020. 
Presentationen bifogas med minnesanteckningarna.  
 

3. Aktuell information från stadsdirektören 
Lena Dahlstedt informerade att det sker rekrytering av miljö- och bygglovsdirektör. De 
fackliga representanterna får gärna komma med tips på kandidater. Den 10 december 
kommer det att ske slutintervjuer där de fackliga representanterna som var med på 
verksamhetsanalysen är inbjudna.  
 
Tunnelbanan ”Järnvägsplanen” är överklagad av en fastighetsägare. Man är orolig för att 
bullernivån ska höjas. Överklagan går vidare till regeringen för beslut, vilket kan ta upp till 
sex till arton månader. En debatt pågår i dagsläget kring om hur mycket enskilda 
fastighetsägare ska kunna klaga på nationella projekt.  
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4. Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar, etc.) 

o Kommunstyrelsen (KS)  
Avvecklingen av Älta seniorcenter. Tack vare bra information till de boende och anhöriga 
så har många redan sökt sig till andra boenden.  

o Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  
Tertialbokslut - 91 miljoner i underskott.  
 
Revideringar av delegationsordning för KS.  Det har nu delats upp till en instruktion och en 
delegationsordning. Tydligare regelverk och nyheter angående konsultprövning, 
systemprövning, etc.   

Aktuella upphandlingar 
http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/upphandling/Sidor/Aktuellaupphandlingar.aspx 

Kommande upphandlingar  
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/ 
 
Kommunfullmäktige/KF_2019-10-07 
Kommunstyrelsen/KS_2019-09-23 
Kommunstyrelsens_arbetsutskott/KSAU_2019-10-15 
Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/KSVU_2019-10-15 
Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/KSSU_2019-09-24 
Kommunstyrelsens_miljöutskott/KSMU_2019-09-24 

5. Personalnotiser 
Lena Dahlstedt informerade om att det inte finns något nytt att tillägga sedan förra mötet.  
 

6. Anlitande av konsulter 
Elisabeth Carle informerade om att Nyckeltalsinstitutet fått ett nytt uppdrag att genomföra 
analyser inom personalområdet.   
 
Fråga - Brukar det ske arbetsutvärderingar där man jämför olika grupper?  
Nacka kommun har lång erfarenhet av arbetsvärdering och inför varje löneöversyn 
presenteras den för fackliga företrädare.  
 
Arbetsmiljö och hälsa 
 
Medarbetarundersöknings resultat  
Elisabeth Carle presenterade det första resultatet av medarbetarundersökningen. Resultaten 
kommer att analyseras och presenteras vid nästa KS SAMK.  
 

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_2019-10-07&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2019%5CKF_2019-10-07
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2019/KS_2019-09-23&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2019%5CKS_2019-09-23
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2019/2019-10-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2019%5C2019-10-15
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2019/2019-10-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2019%5C2019-10-15
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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Flera har sagt att de gillar medarbetarundersökningen tack vare all förenkling.  
 
Den 6 november skickas resultatet ut till chefer som rapporterar till direktörer. Den 8 
november skickas resultatet ut till övriga chefer. Den 11 november skickas resultatet ut till 
samtliga medarbetare. Resultatet kan man då se direkt i portalen. Detta för att alla ska nås av 
resultatet och för att alla ska känna delaktighet.  
 

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

7. Övrigt 
Inga övriga frågor anmäldes på mötet. 

 
Vid anteckningarna 
 
Josefine Bergström 
 
 

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