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Plats och tid Ankaret, klockan 8.30 – 11.30 

Beslutande Tobias Carlsson (L) 

Lennart Johansson (S) 

Göran Dahl (M) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

  

Övriga deltagare Jenny Lindborg, t f förvaltningschef 

Caroline Johansson, logistiker § 57 

Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg § 57 

Anita Svensson, enhetschef kost och städ § 57 

Jenny Skansen, enhetschef kost och städ § 57 

Kristian Helgesson, avd chef kost och städ § 57 

Lena Brännström, avd chef fastighet § 57 

 

Utses att justera Göran Dahl (M) 

Justeringens plats 

och tid 
 

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 57-58 

Ordförande Tobias Carlsson (L) 

Justerande Göran Dahl (M) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 57 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg och Caroline Johansson, logistiker 
informerar om uppdrag att ta fram energi- och klimatstrategi och dess syfte 
och omfattning. Målåret för fossilfritt är 2030. Området som främst rör 
servicenämndens verksamhet är Mobilitet och transporter. Remissen för 
strategin beräknas skickas ut till nämnderna i februari 2022. 
 
Anita Svensson, enhetschef, Jenny Skansen, enhetschef och Kristian 
Helgesson, avd chef kost och städ, informerar om schemaverktyget Time 
Care som används på kost- och städavdelningen. Fördelar är smartare 
flexibel bemanning, få timvikarier och god överblick över bemanning.  
Antalet timvikarier har minskat och i stället har man en ökad 
grundbemanning. Kost- och städavdelningen har även föreläst om Time 
Care för andra kommuner. 
 
Servicenämnden kommer att informeras om arbetet med Time Care. 
 
Lena Brännström, avd chef fastighet, informerar om underhållsplaner på 
fastigheter. En underhållsplan innehåller framtida underhållsbehov, när 
underhållet ska utföras och till vilken kostnad. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 58 Dnr SVN 2021/0002 
 
 

Övrigt ärende 

Lennart Johansson (S) föreslår att kost- och städavdelningen informerar 
om innovationskockens arbete vid ett kommande nämndsmöte. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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