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2019 (mars 18)-

Folktandvården Region Kalmar län Västervik

Försörjnings- och miljösamordnare
Försörjnings- och miljösamordnaren har ett övergripande områdes- och
funktionsansvar för försörjnings- och miljöområdet. I områdes- och
funktionsansvaret ingår att;
 Ha ett övergripande ansvar för helhet och genomförande i de processer,
aktiviteter, uppdrag eller dylikt som förekommer. Stödja och råda
tandvårdschef och verksamhetschefer.
 Leda verksamhetsplanering och uppföljning gällande aktiviteter och
måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde, kopplat till Folktandvårdens plan.
 Ansvara för möten och planering, så att alla medarbetare får information
och kunskap för att kunna samverka på bästa sätt.
 Ansvara för att man följer den utveckling som berör ansvarsområdet,
inhämtar omvärldskunskap och utvecklar verksamheten i takt med
önskemål och behov.
 Beakta så att samverkan mellan kansliets olika verksamhetsområden blir
optimal.
 Medverka till att Folktandvårdens värderingar vägleder i det dagliga
arbetet.
 Ha beredskap att delta i tandvårdschefens ledningsgrupp.
 Vid behov kunna företräda tandvårdschefen i olika frågor som berör
områdes- och funktionsansvaret.
Områden och uppgifter:
Miljöområdet
Uppgiftens innehåll: Miljösamordnaren biträder förvaltningschefen i
miljöarbetet och ska säkerställa att myndighetskrav och gällande lagkrav
identifieras och omhändertas för att kunna ge ett korrekt stöd och ta initiativ
till utveckling av miljöområdet. Detta ska i sin tur leda till att Folktandvården
har ett levande miljöarbete som bidrar till ett hållbart samhälle.
Representera tandvårdsförvaltningen i landstingets miljöråd och råda och
stödja klinikchefer och miljöombud i miljöfrågor.
Upprätthålla kontakter med myndigheter och bevaka lagstiftningen.
Handlägga och följa upp förvaltningens miljöarbete. Operativt ansvara för
miljöledningssystemet. Upprätthålla den centrala miljödokumentationen och
ansvara för interna miljökommunikationen.
Planera interna revisioner och ansvara för utbildning av miljöombuden
Avrapporterar till tandvårdschefen, Folktandvårdens ledningsgrupp.
SÄBE-området
Uppgiftens innehåll: Förvaltningschefens handläggare med ansvar för alla
frågor som rör säkerhet och krisberedskap. Kontaktperson mot Kris och
beredskap, övriga landstingsverksamheter samt de lokala SÄBE-ombuden.
Inklusive informationssäkerhet och kontinuitetsplanering.
Fastigheter och lokaler
Uppgiftens innehåll: Ansvarig för övergripande samordning vid
genomförande av bygg- och renoveringsprojekt, samt avveckling av kliniker.
Stöd till klinikerna med ansvar för riktlinjer. Ansvar för delaktighet i Regionens
lokalstrategiplan och skyltning.

Upphandling och investeringar
Uppgiftens innehåll: Ingår i RKL:s upphandlingsråd och ansvarig
kontaktperson mot upphandlingsavdelningen samt ingå i referensgrupp för
upphandlingar, t ex dental service, utrustningar, tandvårdsmaterial, etc.
Handlägger/genomför beslutade investeringar.
2018 (jan)- 2019 (mars 15)

Elajo El & Energiteknik AB

Västervik

Avdelningschef
 Ansvarar för avdelningens resultat, innebärande samtliga kostnader och
försäljningsintäkter samt att aktivt bidra till att avdelningen utvecklas
positivt på den lokala marknaden i linje med övergripande mål.
 Omvärldsbevakning inom teknikområdet med fokus på utveckling av
kunderbjudanden.
 Medverka till att uppfylla marknadsområdets fastställda mål och nyckeltal.
 Coacha, utveckla samt kompetensutveckla medarbetarna.
 Genomföra årliga utvecklingssamtal och lönesamtal.
 Rehabiliteringsansvar för underställd personal.
 Arbetsmiljöansvaret med tillhörande arbetsuppgifter.
 Verka för samarbete med andra avdelningar.
 Är serviceledare (se nedan).
 Är projektledare för anbudsjobb upp till ca 2 miljoner kronor.
2017 (maj)-2017 (dec)

Elajo El & Energiteknik AB

Västervik

Serviceledare
 Ansvarar för planering och genomförandet av servicearbeten samt
säkerställer att de genomförs enligt faststäda rutiner.
 Leder, fördelar och följer upp serviceuppdrag samt fakturerar avslutade
arbeten.
 Har löpande kundkontakter och bearbeta den lokala marknaden aktivt.
 Har delegerat arbetsmiljöansvar inklusive utföra och dokumentera
riskanalyser samt rapportera tillbud och olyckor.
2014-2017 (april)

Landstinget i Kalmar län

Västervik

Upphandlare






Gör div. upphandlingar för Landstinget.
Förhandlar och följer upp avtal.
Var behörig installatör för fastighetsdriften i Oskarshamn tom april 2016.
Sedan juni 2016 facklig representant.
Teamcoach i förbättringsarbete.

2011 (sept)-2013

Landstinget i Kalmar län

Oskarshamn

Drift- & servicechef fastighetsdrift Oskarshamns sjukhus 2013
 Samma arbetsuppgifter som platsansvarig.
 Personalansvarig.
Platsansvarig landstingsfastigheter Drift & service
Är behörig installatör för företaget.
El-anläggningsansvarig för område Oskarshamn.
Ansvarig för drift och fastighetsförvaltning för område Oskarshamn.
Ansvarar för avdelningens budget, fakturering och leverantörsreskontra.
Räknar offerter/förhandlar och medverkar till avtal.
Medverkar vid framtagande av upphandlingsunderlag samt deltar vid
anbudsöppning och utvärdering.
 Köper in material, verktyg och entreprenörer.








 Säljer tjänster, internt och externt.
 Jobbar med rutiner, både interna och med/mot kunder.
2003-2011 (sept)

Västerviks Kraft Elnät AB

Västervik

Ansvarig för utförandeenheten (sedan 20080301)
 Är behörig installatör för företaget.
 Ansvarar för 2 beredare och 12 montörer samt praktikanter och
sommarjobbare när det är aktuellt.
 Utbildningsansvarig för personalen, både sk. kravutbildningar och egna
önskemål.
 Utför medarbetarsamtal.
 Ansvarar för avdelningens budget, fakturering och leverantörsreskontra.
 Har arbetsmiljöarbetet delegerat till mig.
 Räknar offerter/förhandlar och medverkar till avtal.
 Medverkar vid framtagande av upphandlingsunderlag samt deltar vid
anbudsöppning och utvärdering.
 Köper in material, verktyg och entreprenörer.
 Säljer tjänster, internt och externt.
Ansvarig för projektering/IT
 Ansvarade för projekteringar/beredningar på interna jobb.
 Producerade offerter på externa jobb/anslutningar.
 Systemansvarig för interna dataprogram.
Beredare/Planerare
 Bereder/planerar eldistributionsnät, optokabel o.dyl (se vidare nedan).
2002-2003

Vattenfall Service Syd AB

Gamleby

Beredare/Planerare
 Bereder/planerar eldistributionsnät o.dyl.
 Samordnar kontakter/resurser med myndigheter och andra inblandade.
 Gör kostnadskalkyler samt olika tekniska lösningar/förslag på uppdrag av
kunder.
 Räknar anbud på förfrågan.
 Använder olika dataprogram som bygger på CAD.
 Fungerar även som säljare i fält genom att försöka sälja våra
tjänster/produkter till de kunder som jag har kontakt med.
 Dataadministratör för beredarprogrammet GURU åt VSS område Öst.
 Har även gjort beredningar i Tyskland.
 Utför nätberäkningar åt kunder.
2000-2002

Birka Service AB

Eksjö-Mariannelund

Beredare/Planerare









Bereder/planerar eldistributionsnät, optokabel o.dyl.
Har projektansvaret mot våra kunder.
Samordnar kontakter/resurser med myndigheter och andra inblandade.
Gör kostnadskalkyler samt olika tekniska lösningar/förslag på uppdrag av
kunder.
Räknar på och skriver anbud på förfrågan.
Använder olika dataprogram som bygger på CAD.
Dokumenterar/ritar med hjälp av GIS.
Fungerar även som säljare i fält genom att försöka sälja våra
tjänster/produkter till de kunder som jag har kontakt med.

 Ex. på kunder är: Elnätsägare, Kommuner, Föreningar o.s.v.
1989-2000
Mariannelund

Smålands Kraft/Birka Service Eksjö-

Linjemontör
 Sysslat med ny/ombyggnad samt underhåll av eldistributionsnät.
 Deltagit i beredskapsstyrkan med jourverksamhet.
 Var under en tid uthyrd till Banverket, Material och Industridivisionen i
Nässjö för att hjälpa till med anpassning av elsystemet för X-2000.
Sommar/Höst 1989

Kalmar läns landsting

Västervik

Städare
 Städade på i huvudsak Landstingstvätten, men även på övriga delar av
”Norra Sjukhuset”.
Sommaren 1988

SlipNaxos AB

Västervik

Laboratorieassistent
 Utfört analysarbete och provberedning samt deltagit i utvecklingsarbete av
flexibla produkter.
Utbildning/Kurser

1987-1989
Gymnasium DU
Linköping-Örebro
 1:a året i Linköping, vilket berörde många olika grenar.
 2:a året i Örebro med eldistribution som speciallitet.
 Avvägning/stolpplacering med totalstation.
 Markvärdering/markupplåtelseavtal.
 Entreprenadjuridik.
 Produktionsutvecklingsteknik.
 Kvalité och lönsamhet i affärer.
 Olika kurser som har berört linjebiten, t.ex. sprängkort, fordonsutb. o.dyl.
 Är certifierad EBR-beredare.
 Ledarskapsutbildning genom regionförbundet Kalmar län.
 Allmän behörighet El, numera omvandlat till Auktorisation A
 Sprängkort för linjearbete tom. 2012
 Varit hemvärnsman fram till 2009 och deltagit i frivilliga övningar och
utbildningar som t.ex. terrängbilstjänst, minibuss, sprängtjänst, vapen och
ledarskap.
 Diplomerad upphandlare LOU
 Diverse jobbrelaterade utbildningar, såsom Heta arbeten, hjärtlungräddning och liknande.
 ELAJO:s ledarskapsprogram.

Intressen

Familjen
Huset i Västervik
Odling
Dansa (www.nidans.se)
Mat & dryck (www.recept.hemsidorna.se)
Speedway

Militärtjänst

1993

Flygvapnet

F5 Ljungbyhed

Närskyddsfältarbetsman
 Blev utsedd till bästa fältarbetsman av officerarna.
 Ansvarade för tyngre vapen, sprängämnen samt fordon för gruppen.
 Slutbetyg X89.

Språk
 Talar/skriver Svenska bra.
 Talar/Skriver samt förstår Engelska bra, även teknisk sådan.
 Förstår och kan göra mig förstådd på Tyska.

Övrigt
 Blev på hösten 2018, vice ordförande i Tjustkustens Älgskyddsområde,
deras första styrelsemedlem som inte är jägare och som är ”rekryterad”
utanför markägare och jaktlag.
 Var från sommaren 2018 tills jag slutade på Elajo, ordförande i styrgruppen
för Teknikcollege i Västervik och ledamot i styrgruppen för Teknikcollege
Östra Småland
 Driver sedan 2017 på fritiden ett handelsbolag med en bekant och våra
respektive inom dans (www.nidans.se).
 Arbetat i styrelsen för Westerviks motorsportklubb och Västervik
motorsport AB 2015-2017.
 Körkort klass BE C
 Auktorisation A för elarbete (tidigare Allmän behörighet)
 Drev tidigare i ca 5 på fritiden ett handelsbolag tillsammans med 2
kompisar: HB Smakarna (www.smakarna.se). Avregistrerat dec 2013.
 Var aktiv speedwaydomare säsongerna 2008-2009 (upp till div1).
 Har varit frivillig i flygvapnet.
 Var hemvärnsman fram till 2009.
 Väldigt lättlärd.
 Stresstålig, van att arbeta i ett högt tempo och med stor arbetsbörda.
 Har lätt för att samarbeta med andra samt kan ta egna initiativ och arbeta
självständigt.
 Född 1971-07-25 i Västervik som yngst av 3 bröder.
 Sambo och två bonusdöttrar, min egen dotter är vuxen och har flyttat
hemifrån.
 Var på 90-talet kassör i en biljardförening i Vimmerby samt innehade
personligt tillstånd för automatspel i föreningens lokal.
 Deltog som funktionär vid World Police and Firegames i Stockholm.

