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Typ av möte: KS-SAMK  

Mötesdatum: 2020-10-01 

Närvarande: Lena Dahlstedt – stadsdirektör, Elisabeth Carle - personaldirektör, 
Josefine Bergström - sekreterare  
 
Pyret Due Hedlund - Kommunal  
Jenny Hjelte – Kommunal 
Kristian Smitterberg – Lärarnas Riksförbund  
Héléne Fischer Guste – Lärarnas Riksförbund 
Heidi Swahn – Akademikernas riksförbund SSR  
Ole Suhr – Vision 
Eva-Christina Bergander - Sveriges Psykologförbund 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet 
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Mats Strandler – Sveriges Skolledarförbund  
Rainer Annika - Budgetchef 
Luis Caballero – Controller  
Henrik Ahl – Stabschef  

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

2. T2  
Luis Caballero presenterade en övergripande bild av kommunens tertialbokslut 2 för 2020. 
Presentationen finns bifogad minnesanteckningarna (bilaga 1). 
 
3. Budgetförutsättningar  
Annika Rainer presenterade de ekonomiska förutsättningarna i ramärendet. 
Presentationen finns bifogad minnesanteckningarna (bilaga 2). 

4. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Personalnotiser 
Lena Dahlstedt informerade om att rekryteringen av ny ekonomi- och finansdirektör 
kommer att avslutas i nästa vecka. Den nya direktören kan då tillträda i början av 2021.  
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Anlitande av konsulter 
Den externa konsulten som kommer att anlitas för utvärdering av kommunens 
krishantering under pandemin är ännu inte anlitad. 
 
Konsultföretaget Pihr, motsvarande företag som genomfört fjolårets lönekartläggning har 
anlitats för att genomföra 2020 års lönekartläggning.  Fackliga företrädare och HR kommer 
att bjudas in till seminarium med Pihr inför den kommande lönekartläggningen.    
 
En än mer gedigen redogörelse av kontorsorganisationen kommer att göras där t ex.  
personal- och konsultkostnaderna kommer att presenteras tydligare per enhet.   
 
5. Covid-19 lägesbild 
Lena Dahlstedt informerade om att det fortfarande är lugnt och stabilt men att man ser en 
stigande trend av smittspridning. Besöksförbudet på särskilda boenden har upphävts. 
 
Rapport från krisledningen bifogas minnesanteckningarna (bilaga 3). 
 
6.  Aktuell information från stadsdirektören  
Lena Dahlstedt informerade om att det är en intensiv period nu med mycket som pågår 
kopplat till T2 och budgetprocessen. Det är ett stort arbete att se över alla investeringar.   
 
Lena Dahlstedt informerade om att nu pågår agil utveckling av nacka.se med anledning av 
det nya tillgänglighetsperspektivet.   
 
Verksamhetsanalysen, som utförts av Karin Dreik på stadsledningskontorets stab, kommer 
att först presenteras för stadsdirektörens ledningsgrupp. Stadsdirektören återkommer med 
information vid kommande KS-SAMK.  
 
Heidi Swahn (SSR) lyfte fram att reglementen kring Mål och Budget måste ses över. Samt 
att råden behöver bli tydligare då föreningar och verksamheter inte känner att de når fram. 
Lena Dahlstedt svarade att reglementen ses över i samband med Mål och Budget.  
 
7. Aktuellt kommungemensamt (KF, KS, KSAU, KSSU, KSVU, upphandlingar, etc.) 
Fritidsgårdupphandlingen är stängd. Kommunal informerade om att det finns mycket oro 
bland personalgruppen kring upphandlingen.  

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_2020-09-14 

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_2020-09-14&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-09-14
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Kommunstyrelsen/KS_2020-09-28 
Kommunstyrelsens_arbetsutskott/KSAU_2020-09-22 
Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/KSVU_2020-09-22  
Kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/KSSU_2020-09-29 
Kommunstyrelsens_miljöutskott/KSMU_2020-09-15 

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

 
8. Personalområdet information från personaldirektören 

Personalområdet 
Medarbetarundersökningens resultat kommer att presenteras av Zondera vid nästa KS 
SAMK. Elisabeth Carle informerade att det pågår ett utvecklingsarbete för att presentera 
resultaten i motsvarande analyser som för motivationsanalysen och för att förbereda för 
mätningar för att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och då framförallt för de 
enheter som uppvisar lägre resultat.  
 
Arbetsmiljö 
EY genomför på uppdrag av de kommunala revisorerna en granskning av arbetsmiljöarbetet 
och då främst inom två utvalda enheter.   
 
I och med den internationella arbetsmiljöveckan kommer en kommer en workshop att 
genomföras med fackliga företrädare för att arbeta vidare med stöd för ett proaktivt 
systematiskt arbetsmiljöarbete.   
 
Löneöversyn 
På SSR:s fråga om det är okej för chefer att sätta en preliminär tid för lönesamtal så svarar 
Lena Dahlstedt ja. 
 
9.  Övrigt 
Enskild arbetsplats övergripande beslut om trivselpengar 
Kommunal frågade om stadsledningen vet något om vem som har tagit beslutet om att 
trivselpengarna inte får användas på grund av pandemin. Lena Dahlstedt svarade att hon 
inte känner till frågan.   
.  
Samverkansavtal 
Arbetet med att utveckla nytt samverkansavtal kommer att återupptas. Fokus nu är att 
utveckla de nya arbetssätten för det systematiska arbetsmiljöarbetet.   
 
Tider för KS-SAMK 2021 

• Den 4 februari 
• Den 11 mars 
• Den 22 april  

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-09-28&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-09-28
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-09-22&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-09-22
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-09-22&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-09-22
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-09-22&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-09-22
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-09-29&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-09-29
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-09-29&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-09-29
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-09-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-09-15
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-09-15&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-09-15
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementStart.aspx
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• Den 27 maj 
• Den 19 augusti  
• Den 9 september  
• Den 7 oktober  
• Den 18 november 
• Den 9 december 

 
Inbjudan till Gilla jobbet  
De fackliga företrädarna bjuds in till webbutbildningen Gilla jobbet.  
 
Vid anteckningarna  
  
Josefine Bergström 
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