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Plats och tid Teams, 2021-01-14 kl. 09:00-11:00 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Torbjörn Bergman (M) 

Jan Sandelius (KD) 
Anders Grönvall (S) 
Patricia Vallendin 
 

 

Övriga deltagande Rickard Karlsson, sektorchef 
Johan Karlsson, avd.chef 
arbetsdelningen 
Lars Eriksson, avd.chef 
fastighetsservice 
Helena Gustavsson, avd.chef 
måltider 
Anneli Harrysson, controller 
Tony Forsell, verk.utv. 
Patricia Vallendin, sekreterare 
 
 

 

Utses att justera Jan Sandelius (KD)  

Sekreterare   Paragrafer §-§ 

 Patricia Vallendin    

Ordförande   

 Torbjörn Bergman (M)  
Justerande    

 Jan Sandelius (KD)  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Instans Servicenämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2021-01-14 
Justeringsdatum 2021-01-14   
Anslagsdatum 2021-01-15   

Överklagningstid t o m 2021-02-08 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

Underskrift   
 Patricia Vallendin   
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Informationer 
 

Johan Karlsson, avdelningschef för arbetsavdelningen informerar om kommunens snö- och 
halkbekämpning. Halkbekämpningen pågår 15 oktober -15 april, 15 nov går beredskapen för 
snöröjning in. Man följer SMHI:s prognoser var 3:e timme. Man har nu börjat använda 
snösensorer och puckar som mäter snödjupet för att på så sätt kunna skicka ut fordonen till 
mer exakta områden. Arbetsavdelningen har nu gått över till att använda saltlake istället för 
pellets eftersom saltlaken börjar verka med en gång.  

 

Lars Eriksson, avdelningschef för fastighetsservice, berättar om den nya lagen som reglerar 
transporter av farligt avfall. Man är nu skyldig att anteckna transporter för farligt avfall i ett 
digitalt register.  En arbetsgrupp har tillsats att jobba med frågan och har bl.a. kommit fram 
till att man helst ser att man upphandlar en entreprenör som hämtar in det farliga avfallet 
från respektive fastighet. På så vis underlättar man betydligt i administration och logistik. 
Arbetsgruppen för också en tät dialog med MÖS.  

 

Måltidschef Helena Gustafsson och controller Anneli Harrysson återrapporterar nämndens 
givna uppdrag gällande kök.  

 

Anneli Harrysson, controller, redogör för arbetet kring benchmarking inom områdena måltid 
och fordon. 

 

Verksamhetsutvecklare Tony Forsell berättar om den nya upphandlingsprocessen.  

 

Sektorchef Rickard Karlsson informerar om coronaläget på sektorn. Man ser ingen ökning 
av sjukfrånvaron. En del projekt kan bli försenade. Utmaning att få till löne- och 
medarbetarsamtal på ett smittsäkert sätt.  
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