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Typ av möte: KS-SAMK 

Mötesdatum: 2018-09-27 

Plats: Björknäs ÖF-1 

Närvarande från 

arbetsgivaren: 

 

Närvarande från 

personal-

organisationerna: 

Personaldirektör Elisabeth Carle, HR-strateg Linda Kaitfors 

 

 

Hélène Fischer Guste, Lärarnas Riksförbund 

Ole Suhr, Vision 

Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 

Kristofer Andersson, Sveriges Psykologförbund 

Mikael Eriksson, Lärarförbundet 

Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 

 

 

Nr Ärende Ansvarig 

1.  
Kommentarer gällande minnesanteckningar 

 

 

 

2.  
Personalnotiser 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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Kommunfullmäktige den 17 september 

Kommunstyrelsen den 24 september 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 18 september 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 11 september 

 
 
Kommunstyrelsen 
Medarbetarpolicy KFKS 2018/813, KSAU §140  

 

Aktuell information  

Projektet ”Att växa utan att växa” fortlöper. Det har varit ett stort 

engagemang på de fem workshops som hölls under vecka 36. Det är möjligt 

att bidra med funderingar och lämna medskick till projektet.  

Läs mer 

https://www.nacka.se/medarbetare/samarbeten-och-projekt/pagaende-

samarbeten-och-projekt/organisera-for-tillvaxt/ 

 

 

5.  
Aktuella frågor 

• Medarbetarundersökning 2018 

Zondera presenterar totalresultatet för fackliga företrädare 6 november 

(kl.14.30-15.45 i Myrsjön). Fackliga företrädare är på sedvanligt sätt inbjudna 

till de tillfällen där Zondera presenterar resultatet för chefer inom 

produktionsområdena. (Välfärd samhällsservice; 13 november, kl. 13.00-14.30 

i Dieselverkstaden. Välfärd skola 12 december kl. 11.00-12.00 i Nackasalen).  

 

• Medarbetarpolicy 

Kommunstyrelsen beslutade om Medarbetarpolicyn den 24 september. 

Personaldirektören visar ett första utkast på utbildningen kring medarbetar-

policyn som håller på att arbetas fram. Målbilden är alla medarbetare ska få 

tillgång till utbildningsportal för att både ta del av medarbetarpolicyn och höja 

sin kompetens kring att kommunen har nolltolerans och hur vi arbetar i 

Nacka för att motverka och sätta stopp för agerande som inte hör hemma på 

en arbetsplats. (I medarbetarpolicyn slås fast att diskriminering, kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier i övrigt och repressalier inte 

får förekomma i Nacka kommun.) Fackliga företrädare kommer att involveras 

i utvecklingen av utbildningen.  

 

Sveriges Ingenjörer informerar att på exploateringsenheten Nacka har chefen 

 

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2018/KF_2018-09-17/00_Kallelse_KF_2018-09-17.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/KS_2018-09-24/00_Kallelse_KS_2018-09-24.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/KS_2018-09-24/00_Kallelse_KS_2018-09-24.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott/2018/2018-09-11/00_Kallelse_KSAU_2018-09-11.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2018/2018-09-18/00_Kallelse_KSSU_2018-09-18.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/2018/2018-09-11/00_Kallelse_KSVU_2018-09-11.pdf
https://www.nacka.se/medarbetare/samarbeten-och-projekt/pagaende-samarbeten-och-projekt/organisera-for-tillvaxt/
https://www.nacka.se/medarbetare/samarbeten-och-projekt/pagaende-samarbeten-och-projekt/organisera-for-tillvaxt/
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gått igenom den nya medarbetarpolicyn med medarbetarna och satt upp den 

i hemvisten. 

 

Kommunal påpekar vikten av att cheferna är förankrade i medarbetarpolicyn 

för att medarbetarna i sin tur ska kunna vara det.   
 

• Löneöversyn – lärarnas avtalsområde 

Det nya läraravtalet är nu klart och löneöversynen påbörjas. Ny lön planeras 

betalas ut med novemberlönen med retroaktiv lön från 1 april. 

 

• Lönekartläggning 2018 

Lönekartläggningen för 2018 kommer att påbörjas så snart alla löner för 2018 

är klara. Fackliga företrädare kommer att bjudas in för samverkan i lönekart-

läggningsarbetet. 

 

• AID - Arbetsidentifikation kommuner och landsting  

Arbetet med uppdateringen av nya AID-koder fortlöper. Arbetet ska vara 

klart senast i slutet av november. AID finns på SKL:s webb via länken: 

Länk till nya AID. 

 

• Upphandlingar inom personalområdet 

Upphandlingen av systemstöd för mål- och utvecklingssamtal är klar. 

Upphandlingen gäller för stadshuset och Välfärd samhällsservice. (Välfärd 

skola har sedan tidigare implementerat systemet Koll som är ett systemstöd 

som är särskilt anpassat för klassificering av lärarkompetens.) 

Implementeringen av systemet Heartpace pågår och utbildningar har 

påbörjats. Systemstödet kommer att vara obligatoriskt då det är viktigt ur ett 

informationssäkerhetsperspektiv att informationen lagras och kan gallras på 

ett säkert sätt. Systemstödet har generellt tagits emot mycket positivt. 

Heartpace ger även stöd för introduktion av medarbetare via tex en funktion 

där alla kan beskriva och dela sina erfarenheter, kompetenser och intressen 

med kollegor.  

 

Som ett led i att öka samverkan vid upphandlingar har fackliga företrädare 

medverkat vid dialog om den risk- och konsekvensanalys som genomfördes 

inför upphandlingen av systemstöd för mål- och utvecklingssamtal. Fackliga 

företrädare har även deltagit i upphandlingsprocessen. En visning av 

systemstödet kommer att genomföras vid KS-SAMK när implementeringen 

kommit lite längre. 

 

Upphandling av företagshälsovård – upphandlingen är nu annonserad. 

Fackliga företrädare har medverkat såväl inför att upphandlingsprocessen av 

företagshälsovård initierades i våras som i slutfasen inför att förfrågnings-

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebildning/arbetsidentifikationaid.157.html
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underlaget annonserades. Arbetsgivaren återkommer gällande förhandling 

MBL §38.   

 

Lönekartläggningssystem för att ge personalenheten stöd i arbetet med 

lönekartläggningsarbetet är upphandlat.  

 

• Kontorsorganisationen, enheter i stadshuset 

Kontorsorganisationen följs för varje tertial. Vid tertial två 2018 redovisas en 

ökning med 35 medarbetare mellan tertial ett och två 2018. 
 

6.  
Arbetsmiljö och hälsa 

Sjuk- och frisktal, kommentar till T2 angående Nacka kommuns 

sjukfrånvaron januari-augusti 2018. 

• Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti uppgår till 
6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört 
med motsvarande period 2017. 

  

• Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) 
ligger för årets första åtta månader på 3,74 procent vilket är en ökning 
med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.  

 
• Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) 

uppgick till 38,5 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en 
minskning med 3,03 procentenheter jämfört med motsvarande period 
i fjol. 
 

• Korttidsjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,19 procentenheter 
jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår till 4,02 procent. 
Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 2,90 procent, vilket är en 
ökning med 0,22 procentenheter jämfört med motsvarande period i 
fjol.  
 

• Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor 
uppgår till 40,59 procent, vilket motsvarar en minskning på 2,32 
procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel 
långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 
30,23 procent, vilket är en minskning med 4,29 procentenheter 
jämfört med motsvarande period i fjol.  

• 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 7,86 procent, 
vilket är en ökning med 0,32 procentenheter jämfört med 
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motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare 
som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 
6,16 procent, vilket är en ökning med 0,21procentenhet jämfört med 
motsvarande period i fjol. Även för dessa yrkesgrupper syns en ökad 
korttidssjukfrånvaro och då framför allt under årets tre första 
månader. En förklaring till den ökade kortidssjukfrånvaron är årets 
influensa då ovanligt många drabbades och dessutom var sjuka under 
längre perioder i början av året.  

Mot bakgrund av att långtidssjukfrånvaron generellt minskat kan vi anta att 

insatserna som drivs för ett än mer aktivt rehabiliteringsarbete har gett effekt. 

Aktuellt och samverkan  

• Utveckling av samverkan 

Nytt samverkansavtal ska tas fram och samtliga fackliga organisationer 

kommer att bjudas in i utvecklingen. Målbilden är att ta fram ett kort och 

kärnfullt samverkansavtal i format liknande medarbetarpolicyn.  

 

Fackliga företrädare påpekar vikten av att förtydliga hur samverkan ska gå till 

och när vi ska samverka respektive förhandla samt rutiner för samverkan. 

Personaldirektören instämmer i det.  

 

Lärarförbundet önskar ha en partsgemensam grupp till arbetet och att man 

involverar skyddsombuden. Personaldirektören svarar att referensgrupper 

med både chefer och fackliga ombud kommer att involveras.   

 

Sveriges ingenjörer önskar att det nya samverkansavtalet knyter an till samtliga 

beslutsnivåer i kommunen. Personaldirektören svarar att arbetsgivaren vid det 

första mötet kommer att gå igenom delegationsordningen i syfte att ha den 

som utgångspunkt för att skapa en gemensam bild av hur samverkan 

respektive förhandling ska ske i olika frågor och vilken arbetsgivarföreträdare 

som agerar i olika frågor. 

 

• Samverkan vid upphandling 

Nya former för samverkan vid upphandling håller på att utvecklas. 

Enhetschefen för inköpsenheten kommer bjudas in till KS-SAMK vid ett 

antal tillfällen per år för att informera om kommande upphandlingar. Tanken 

är inte att sätta en likställd process för alla upphandlingar utan snarare 

möjliggöra för de fackliga organisationerna att vid respektive upphandling föra 

fram hur de önskar att samverkan ska ske. Ny rutin för att säkerställa att 

arbetsgivaren fullgör förhandlingsskyldigheten enligt MBL §38 kommer att 

införas där enhetschefen för inköpsenheten förhandlar vid de upphandlingar 

där ekonomidirektören tecknar avtal. Vid övriga upphandlingar är det den 
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chef som tecknar avtal som fullgör förhandlingsskyldigheten enligt MBL §38.    

 

För att säkerställa att den fackliga organisationen kan ta ställning vid 

respektive upphandling hur de önskar att samverkan ska ske införs punkten 

”Nya upphandlingar” som en punkt på agendan vid varje lokal SAMK. 

Parallellt tydliggörs även om det i den upphandling som är på väg att 

genomföras är aktuellt att förhandla enligt MBL §38.  

 

Ett processförslag kommer att tas fram som diskuteras vid utveckling av 

samverkan/nytt samverkansavtal.   
 

• SAMK-protokoll 

Frågan om vart protokoll för respektive SAMK ska sparas har tidigare tagits 

upp på KS-SAMK. Förslag är att respektive SAMK-sekreterare/HR-specialist 

efter varje SAMK skickar protokollet till e-arkivet för arkivering. Information 

om detta skulle publiceras på webben för att möjliggöra för alla medarbetare 

att ta del av SAMK-noteringarna. 

 

Kommunal påpekar att de inte kan ta ställning till detta på KS-SAMK. 

Personaldirektören svarar att dialogen får tas upp på respektive SAMK.  

7.  
Övrigt 

• Renovering av skolor 

Lärarförbundet lyfter frågan om vad som gäller gällande renovering av de 

skolfastigheter kommunen sålt. Personaldirektören svarar att information kan 

ges i anslutning till SAMK.  

 

• Tjänstepensionsförvaltare 

Kommunal lyfter frågan om vad som händer när arbetsgivaren byter 

förvaltare av tjänstepensionen. Byte av pensionsförvaltare påverkar inte 

tjänstepensionen framför personaldirektören och informerar om att 

informationstillfällen ordnas löpande för medarbetare och med riktad 

information till deltidsanställda.   

 

  

 

 

 

 


