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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: 2018-10-25 

Plats: Jelgava ÖF0 

Närvarande från 

arbetsgivaren: 

 

Närvarande från 

personal-

organisationerna: 

Stadsdirektör Lena Dahlstedt, personaldirektör Elisabeth Carle, HR-strateg 

Linda Kaitfors, kommunkoordinator Sandra Kregert 

 

Hélène Fischer Guste, Lärarnas Riksförbund 

Tedros Asmelash, Ole Suhr, Vision 

Jenny Hjelte, Pyret Due Hedlund, Kommunal 

Ulrika Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 

Ewa Ekwall, Gunilla Runesjö, Lärarförbundet 

Andrea Feichtinger, Sofia Rooth Andersson, Heidi Swahn SSR 

Tina Edén, Sveriges Ingenjörer 

Kerstin Starborg, Hans Andrasko, Sveriges arkitekter 

Eva-Christina Bergander, Sveriges psykologförbund 

 

 

 

Nr Ärende Ansvarig 

1.  
Kommentarer gällande minnesanteckningar 

 

 

2.  
Personalnotiser 

 

 

3.  
Anlitande av konsulter 

 

 

4.  
Förutsättningar för mål & budget – presenteras av enhetschefen för 

controllerenheten 

Bifogar presentationen som bilaga 

 

MBL § 11 mål & budget, måndagen den 12 november kl. 11.15. 
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5.  
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/ 

 

Enhetschefen för inköpsenheten kommer att bjudas in till KS-SAMK ca tre 

gånger per för att informera om kommande upphandlingar. Respektive facklig 

organisation har också möjlighet att kontakta enhetschefen för inköpsenheten 

för frågor om kommande upphandlingar. 

 

Enhetschefen för inköpsenheten bjuds in till KS-SAMK 2018-12-13. 

 

Sveriges Ingenjörer lyfter frågan om att det för tillfället inte finns något 

gällande avtal för upphandling av tekniska konsulter. Stadsdirektören 

informerar att två ärenden är på väg fram till KSSU gällande upphandling av 

tekniska konsulter, dels är förslaget att kunna upphandla konsulter utifrån 

dynamiskt inköpssystem dels utifrån Stockholms inköpscentral. 

 

 

Kommunfullmäktige 15 oktober 

Kommunstyrelsen 24 september 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 9 oktober 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 23 oktober 

 
Exempel på ärenden 
Revidering av kommunstyrelsens instruktion och 
delegationsordning KFKS 2018/826 
 

 

Aktuell information från Stadsdirektören 

Bokslutet visar nu på ett underskott på ca 76 milj. Det är viktigt att vi gör allt 

vi kan för att hålla resultat och budget. 

 

Ledningsgruppen hade fokus på ekonomistyrning i måndags, både för att 

förstå hur läget ser ut och vad vi kan vidta för åtgärder framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

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/
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige/2018/KF_2018-10-15/00_Kallelse_KF_2018-10-15_rev_181012.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/2018/2018-10-23/00_Kallelse_KSAU_2018-10-23.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2018/2018-10-09/00_Kallelse_KSSU_2018-10-09.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_verksamhetsutskott/2018/2018-10-23/00_Kallelse_KSVU_2018-10-23.pdf
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Sveriges Ingenjörer lyfter att verksamheterna ibland har svårt och saknar stöd 

för att följa upp sin ekonomi. Stadsdirektören svarar att vi behöver ett bättre 

stödsystem för budgetarbetet och informerar vidare att ekonomidirektören 

har fått ett utvecklingsuppdrag att utveckla stödet till chefer vid budgetarbetet.  

 

Organisera för tillväxt – att växa utan att växa 

Arbetet i projektet har nu pågått sedan i somras och är nu i slutfasen. Sonder 

har uppdraget att skriva fram en rapport till den 31 oktober. Arbetet har gjorts 

tillsammans med en intern arbetsgrupp och en styrgrupp som består av 

stadsdirektören, personaldirektören, strategi- och förnyelsedirektören och 

ekonomidirektören.  Stadsdirektören informerar att hon kommer att skriva en 

tjänsteskrivelse och bilägga rapporten till kommunstyrelsen i december.  

 

Stadsdirektören informerar vidare om den tänka strukturen för den 

kommande rapporten och de utvecklingsområden som kommit fram. 

 

Rapportutkast 
1. Hur ser det ut idag, insikter om dagens organisation 
2. Utvecklingsområden 

Kundens perspektiv i utveckling och vardag– utvecklas – låta kunderna 
göra mer, att KC kan hjälpa mer med mer information 
Stärka den gemensamma plattformen – samsyn kring vad som är 
gemensamt, styrmodeller, hur vi tar vara på varandras kompetens och 
nyttjar den på ett bra sätt 
Samspel där och när det behövs - identifiera naven där det behövs 
Samlad digitalisering – vi har många system idag.  
Effektfull verksamhet - vi ska inte slösa med vår tid eller våra pengar, vi 
göra det vi ska, ta bort onödig efterfrågan och minska överarbetet 
Ledningen borde vidareutveckla framspegeln – den landar inte i 
organisationen, att den borde bli organisationens utvecklingsagenda 

3. Organiseringsprinciper – principer för vad vi ska tänka på när vi 
organiserar oss. 

4. Förslag till åtgärder 
5. Bilaga – dimensionering, ett resonemang kring hur vi ökat antal 

anställda. 

 

Vision undrar om den bild som redogörs för känns igen. Stadsdirektören 

svarar att hon känner igen sig och att konsulterna har lyckats paketera det på 

ett bra sätt. 

 

Stadsdirektören informerar att ytterligare en presentation kan göras vid nästa 

KS-SAMK, det läggs som en punkt till agendan. 
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SSR frågar om projektet har tittat på huruvida stödverksamheterna bör 

centraliseras eller decentraliseras. Stadsdirektören svarar att man snarare tittat 

på vad som är lägsta effektiva nivå. 

 

SSR påpekar även vikten av uppföljning av effekten av att organisera 

stödresurser vid stödenheterna. Arbetsgivaren kommer att återkomma i denna 

fråga. 

 

6.  
Aktuella frågor 

• Föraridentifiering via elektronisk körjournal, presenteras av enhetschefen 
för serviceenheten 

Presentation bifogas protokollet. 

 

Stadsdirektören meddelar vidare att det är viktigt att det säkerställs att alla 

berörda får den utbildning som krävs. 

 

Kommunal lyfter att de vill förhandla införandet av elektronisk körjournal. 

Chefen för serviceenheten och personaldirektören kommer att återkomma 

med förslag på tid för förhandling med Kommunal. 

 

Vision frågar om den självrisk som finns på bilarna i bilpolen tillfaller 

medarbetaren. Enhetschefen för serviceenheten informerar att den tillfaller 

enheten. 

 

7.  
Arbetsmiljö och hälsa 

Sjuk- och frisktal 

Redovisning av sjukfrånvaron gjordes till T2 analys och en ny redovisning 

lämnas vid kommande SAMK.  

 

Aktuellt och samverkan 

• Utveckling av samverkan 

Nytt samverkansavtal ska tas fram och samtliga fackliga organisationer har 

bjudits in till utvecklingen. Något datum kommer att revideras. 

 

8.  
Övrigt 

• Tider för KS-SAMK 2019 
- 7 feb 

- 7 mars 

- 4 april 

- 16 maj 

- 13 juni 
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- 29 augusti 

- 26 september 

- 24 oktober 

- 14 november 

- 12 december 
 

• SAMK-protokoll 

Kommunal lyfter att punkten fortsatt är otydlig. Stadsdirektören svarar frågan 

upp igen. 

 

• Motionshallen i stadshuset. 

Lärarförbundet lyfter frågan kring ansvaret för motionshallen i stadshuset och 

påtalar att alla maskiner inte är ergonomiskt riktiga och påtalar att dessa bör 

ses över. 

 

Stadsdirektören svarar att det pågår ett arbete kring stadshuset och att den 

frågan borde kunna hanteras inom ramen för stadshusprojektet. 

 

Vision meddelar att på senaste styrgruppsmötet kom frågan upp om det är 

möjligt att utöka gymmet och att enhetschefen för serviceenheten har tagit på 

sig att utreda frågan.  
 

  

 

 

 

 


