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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: 2020-11-19 

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 
Mikael Eriksson – Lärarförbundet 
Gunilla Runesjö – Lärarförbundet  
Sofia Antonsson Nordqvist – Lärarförbundet 
Daniel Toth – Lärarförbundet  
Lynn Bergvall – Lärarförbundet 
Ulrica Cederström – Organisationspsykolog  
Henrik Ahl – Stabschef 
Kristina Venngren - Zondera 

1. Mötets öppnande  
Lena Dahlstedt öppnade mötet.  
Inga kommentarer fanns gällande föregående minnesanteckningar. 

2. Medarbetarundersökningens resultat 
Kristina Venngren från Zondera presenterade resultatet av medarbetarundersökningen. 
Presentationen finns bifogad minnesanteckningarna (bilaga 1). 
 
De slutsatser som kunde dras från undersökningar var: 
Goda områden 

• Stabil svarsfrekvens 
• Ökat värde för totalindex, stabilt Hållbart medarbetareengagemang (HME) 
• Hög andel motiverade medarbetare 
• Tre av kommunstyrelsens fyra resultatindikatorer - Attraktiv arbetsgivarindex, 

Utvecklingsindex och Arbete- och hälsoindex - uppnår eller överträffar målnivåerna 
• Förbättrade arbetsförutsättningar, fysisk arbetsmiljö 
• Balans mellan arbete och fritid 
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• APT/arbetsplatsträffar som arbetsmiljöforum 
• Större andel som upplever att de har lika möjligheter på arbetsplatsen 
• Större andel som har fått hjälp efter utsatthet 

 
Prioriterade områden 

• Hållbart medarbetarengagemang (HME) under målnivån  
• HME delindex motivation, sjunkit lätt 
• Chef som ger förutsättningar att ta ansvar, lägre än jämförelse 
• Upplevelsen att ha tydliga mål, sjunkit lätt 

 
Frågor och diskussion 
Lärarnas Riksförbund frågade om det är Nacka kommun som sätter sina egna målvärden.  
Ja det är kommunfullmäktige som i Mål och Budget beslutar om målvärden för kommun-
styrelsens resultatindikatorer för personalprocessen.  Det diskuterades om kommunen 
eventuellt kunde sätta högre värden än vad man gör idag. Kristina Venngren från Zondera  
avrådde från att sätta för ambitiösa målvärden. Elisabeth Carle informerade om att 
stadsdirektörens ledningsgrupp har satt ett högre målvärde för Hållbart medarbetarenga-
gemang HME som uppgår till 85. Kommunstyrelsens målvärde för HME är satt till 83. 
Utfallet i senaste medarbetarundersökningen uppgår till 80. Benchjämförelsen med de 
kommuner som rapporterat HME till SKR-databasen Kolade uppgår till 79.  
 
Vision undrade hur Nacka kommun står sig i jämförelse med andra kommuner och Kristina 
Venngren svarade att Nacka ligger över genomsnittet. Benchtal för jämförelse med andra 
kommuner framgår av Zonderas analys av medarbetarundersökningen, (bilaga 1).   

3. Covid-19 lägesbild 
Lena Dahlstedt informerade om att vi befinner oss ett allvarligt läge med stor 
smittspridning. Vi måste göra allt vi kan för att minska spridningen. På de krisledning-
smöten som hålls varje vecka görs en samlad bedömning av läget. Rapport från 
krisledningen bifogas med minnesanteckningarna (bilaga 2). 
 
Kommundirektörer över hela landet har haft ett möte nyligen där det diskuterades vad som 
kan göras för att minska smittspridningen.  
 
I väntan på gemensamt kampanjmaterial från SSR eller myndighetssidan har kommunen 
tagit fram en egen ”kampanj” som vänder sig till Nackaborna med syfte att bidra till 
minskad smittspridning. För att få lite tryck i den och genom spridning i sociala medier kan 
vi hjälpas åt och dela och gilla. 
 
Länk till kampanjen på Facebook 
Länk till kampanjen på Instagram 
Länk till kampanjen på LinkedIn 
Länk till kampanjen på Twitter 

https://m.facebook.com/Nackakommun/photos/a.228342140544259/3783388951706209/
https://www.instagram.com/p/CHw2vO9gRvp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6735085967352438784/
https://twitter.com/Nacka_kommun/status/1329320268397940737?s=20
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4. Aktuell information från stadsdirektören och aktuellt 
kommungemensamt 

Lena Dahlstedt informerade om de två kommunfullmäktige som hölls den 16 nov och den 
17 nov. Den 16 nov var det ca 35 ledamöter på plats och man hade gjort en debattordning 
där varje parti fick berättade om sitt förslag till Mål och Budget. Detta gjorde att debatterna 
blev kortare och att hela sammanträdet enbart tog två timmar. Det togs beslut om Mål och 
Budget i enlighet med alliansens förslag. Efteråt var de förtroendevalda nöjda och ansåg att 
det var en bra modell för att minska smittspridningen. Den 17 nov behandlades motioner 
och interpellationer och då hölls fullmäktige helt digitalt. Tekniken fungerade bra och man 
funderar i ledningen på om detta kan vara ett alternativt sätt att för att genomföra 
kommunfullmäktige även efter pandemin. Lena Dahlstedt vill ge en eloge till alla 
medarbetare och ledamöter som varit inblandade i de båda fullmäktigesammanträdena.   
 
Den 24 nov hålls det tre utskott under samma dag med många ärenden. Bland dessa 
ärenden kommer det att bland annat tas upp: 
KSVU - Månadsbokslut och affärsplanen för Välfärd samhällsservice. 
KSAU - Skolutredningarna finns det många yttrande kring. Läs gärna remissvaren.  
KSSU - Området nedanför stadshuset (Nya gatan), Sickla stationshus, upphandling 
Stavborgsskolan. 
 
Handlingar och protokoll 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 
Kommunfullmäktige 2020-11-17 
Kommunstyrelsen 2020-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2020-09-22 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 2020-10-20 
Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-10-20 
 
Länkar till: 
Aktuella inköp och upphandlingar 
Kommande upphandlingar och avtal  
Aktuella frågor 
 
5. Personalnotiser och anlitande av konsulter 
Lena Dahlstedt informerade om att arbetsmarknadsdirektören, Frida Plym Forshell, 
kommer att sluta den 14 januari. En ny arbetsmarknadsdirektör kommer inte att rekryteras, 
utan stadsdirektören kommer att fördela uppdragen på tre andra direktörer: 
 
Kommunstyrelsen har i åtgärdsplan januari 2020 tydliggjort kravet på anställningsprövning. 
Lena Dahlstedt, som gör dessa anställningsprövningar, kräver att det i varje prövning 
övervägs alternativ till ersättningsrekrytering. Kommunfullmäktige har även i beslut om Mål 

https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-11-16&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-11-16
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kf.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2020/KF_2020-11-17&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunfullmaktige%5C2020%5CKF_2020-11-17
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ks.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen//2020/2020-11-09&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsen%5C2020%5C2020-11-09
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-10-06&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-10-06
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksau.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_arbetsutskott//2020/2020-10-06&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_arbetsutskott%5C2020%5C2020-10-06
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksvu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskott//2020/2020-09-22&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5CKommunstyrelsens_verksamhetsutskott%5C2020%5C2020-09-22
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-10-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-10-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_kssuu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-10-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott%5C2020%5C2020-10-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-10-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-10-20
https://handlingar.nacka.se/Filhanterare/MOSS_ksmu.asp?url=https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_miljoutskott//2020/2020-10-20&path=%5C%5Cnko-p-cenapp01%5Cinfobank$%5Chandlingar%5Ckommunstyrelsens_miljoutskott%5C2020%5C2020-10-20
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar/
https://www.kommersupphandling.se/elite/Login.aspx?ReturnUrl=%2Felite%2FAgreement%2FAgreementStart.aspx
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och Budget 2021–20231 gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta effektiviseringen av 
kontorsorganisationen.  
 
Mot bakgrund av detta har stadsdirektören gjort en samlad bedömning och sett över 
ansvaret för några av de nuvarande direktörerna i koncernledningen.  
 
Stadsdirektören kommer att besluta att den nuvarande utbildningsdirektören Susanne Nord 
ska ta över processägaransvaret för arbetsmarknadsprocessen och nämndansvaret för 
arbets- och företagsnämnden och Susanne Nord utses därför till utbildnings- och 
arbetsmarknadsdirektör. I ansvaret ingår att Susanne Nord tar över personalansvaret för 
enhetscheferna för arbets- och företagsenheten och etableringsenheten. Susanne Nord blir 
även ansvarig att driva utvecklingsarbetet vidare med högre utbildning i Nacka, benämnt 
Vercity, inklusive Vinnovaprojektet Edtest. Arbets- och företagsverksamheten inklusive 
vuxenutbildningen har en nära koppling till utbildningsprocessen respektive utbildnings-
nämndens ansvar varför det är lämpligt att dessa processer får en gemensam direktör. Det 
finns exempelvis tydliga kopplingar mellan gymnasieskolan, uppföljningsansvaret för 
ungdomar som inte studerar eller arbetar och den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Stadsdirektören kommer att besluta att Sidrah Schaider, stadsjurist, tar över processägar-
ansvaret för överförmyndarprocessen och nämndansvaret för överförmyndarnämnden. 
Sidrah Schaider utses därför till nämnddirektör, utöver befattningen som stadsjurist. I 
ansvaret ingår att Sidrah Schaider tar över personalansvaret för enhetschefen för 
överförmyndarenheten. Överförmyndarverksamheten har en nära koppling till juridiken 
och det är därför en fördel med stadsjuristen som ansvarig. Idag sker överförmyndar-
verksamheten i nära samarbete med Värmdö och Vaxholms kommuner genom  
samverkansavtal. I uppdraget ingår därför att samordna det arbetet och följa upp ingånget 
samverkansavtal. 
 
Stadsdirektören kommer att besluta att Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör, tar över 
det samordnande ansvaret för Fisksätraakademin och att utveckla samordningen av 
samarbetet med civilsamhället. Det finns tydliga kopplingar mellan kultur- och 
fritidsdirektörens nuvarande uppdrag, föreningsverksamheten och andra aktiva aktörer 
inom civilsamhället. I uppdraget ingår också att bidra till utveckling av kommunens 
samarbete med civilsamhället enligt det ärendet ”Samverkan mellan Nacka kommun och 
civilsamhället”, KFKS 2018/1167 som kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 
28 september 2020. 
 
Befattningen som renodlad arbetsmarknadsdirektör upphör därmed som en följd av denna 
aviserade förändring.  En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras inför den  
och MBL-förhandling som kommer att genomföras inför stadsdirektörens beslut.    
 

 
1 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2017, § 307 
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Angående rekryteringen av ny stadsdirektör informerade Elisabeth Carle om att 
rekryteringen är inne i ett slutskede. Kommunstyrelsens arbetsutskott förväntas fatta beslut 
om rekrytering av ny stadsdirektör den 24 november.  
 

6. Personalområdet information från personaldirektören 

Kompetensförsörjning 
Elisabeth Carle informerade om att löneöversynen för medarbetare som är organiserade i 
SSR, Ledarna, Vision, Kommunal och Sveriges Läkarförbund pågår och kommer att 
avslutas i början av december. Löneöversynen är en viktig del i kompetensförsörjningen. 
Förberedelserna för 2021 års löneöversyn inleds i december och arbetet med lönekart-
läggningen drivs under januari-februari.  
 
Förhandlingar för att modernisera avtalet för att växla in semesterdagstillägget mot fler 
lediga dagar kommer att initieras. Förhandlingar kommer även att initieras kring 
semesterfrågan för vissa yrkeskategorier inom Välfärd Samhällsservice med anledning av 
pandemin Kommunal informerar om medlemmar hört av sig med frågor kring semestern. 
Med anledning av den rapport som skickats till chefer med uppgift om hur många 
semesterdagar varje medarbetare har kvar känner sig medarbetare tvingade att ta ut 
semester. 
 
Arbetsmiljö – samverkan under utveckling  
Fler seminarier kommer att hållas på temat riskbedömningar. Utbildningarna hålls i 
samband med träffar för nya chefer som deltar i introduktionsnätverket Chefsakademin.  
 
Vid kommande KS-SAMK kommer status på ”Samverkan under utveckling” att följas upp. 
Samverkan 2021 kommer att ha ett skärpt fokus på riskbedömningar och tidiga aktiva 
åtgärder för att minimera identifierade risker.   
 
Den 23 oktober firade Nacka kommun skyddsombudens dag genom att arbetsgivaren bjöd 
in fackliga företrädare till samverkan om utveckling av samverkan.  Resultaten från 
medarbetarundersökningen presenterade som underlag för dialog om prioriteringar, 
riskbedömningar och förslag på åtgärder för att minimera identifierade risker. Workshopen 
blev startskottet för arbetet med arbetsmiljöplan/handlingsplan för arbetsmiljöutveckling 
2021.   
 
Fackliga företrädare bidrog även med värdefulla synpunkter för utveckling av de 
analysunderlag/fyrfältare som alla enheter får som har minst 12 av 15 medarbetare som 
besvarat vissa av medarbetarundersökningens nyckelfrågor. Material delades även ut till 
fackliga företrädare för remissrunda för de underlag som tagit fram för utveckling av  
samverkan. Materialet består av följande delar: 

1. Ett metodstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet riktat till nya chefer och 
skyddsombud.  
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2. Ett dialogstöd till chefer för att leda tidiga förebyggande samtal för att främja hälsa   
3. En beskrivning och förtydligande av rollerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och vad som sker under samverkansåret. 

Hälsa 
Erbjudandet från Nacka kommun om gratis vaccination mot säsongsinfluensan riktas fr om 
december till all personal. Under november har medarbetare inom vård och omsorg haft 
förtur. Mer information om vaccinationen mot säsongsinfluensan  
 
En ny omgång med We+ för inspiration till motion har dragit igång.  
 
8. Rutin för anmälan av fackliga företrädare som börjat och slutat 
Elisabeth informerar om den nya rutinen för att anmäla nya skyddsombud och 
huvudskyddsombud. Rutinen inkluderar även rutin för avanmälan av skyddsombud och 
huvudskyddsombud. Anmälan och avanmälan kommer att göras via prooflänk på webben.    
 
9. Övrigt 
Friskvård  
Lärarnas Riksförbund skulle gärna vilja se att arbetsgivarsidan uppmuntrade alla som kan ta 
ut friskvård att göra det. Speciellt viktigt anser de att det är nu när många arbetar på distans 
under pandemin. Kommunal och Lärarförbundet instämmer och tillägger att man inte ska 
se friskvården som en kostnad eller arbetstidsförkortning, utan som en investering. 
Arbetsgivaren återkommer för fortsatt dialog i frågan.  
 
Julgåva  
Nacka kommun vill tacka alla medarbetare för i år genom en julgåva. Julgåvan kommer i 
form av ett presentkort om 500 kronor och kan användas hos butiker och restauranger i 
Nacka kommun. Presentkortet är tillgängligt i Wellnet-portalen från och med den 4 
december. Upplägget är detsamma som för sommargåvan och kan enkelt rekvireras via 
Wellnet portalen. Giltighetstiden för att nyttja julgåvan framgår av respektive presentkort. 
Här finns information om julgåvan på nacka.se 
 
Rutiner för protokoll 
Den nya rutinen för protokoll är att föregående mötes minnesanteckningar samt eventuella 
bilagor skickas tillsammans med dagordningen inför nästkommande möte i ett separat mejl 
till samtliga på KS-SAMK:s sändlista. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs samtidigt in i 
mötesinbjudan i Outlook samt publiceras på hemsidan. 
Här publiceras handlingarna på nacka.se 
 
Vid anteckningarna 
Josefine Bergström 

https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2020/11/vaccinera-dig-mot-sasongsinfluensan/
https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2020/11/tack-for-det-har-aret-julgava-fran-kommunen/
https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/arbetsmiljo-och-rehabilitering2/samverkan-och-fackliga-fragor/ks-samk/
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