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Beslutande  Marita Björkman-Forsman (S) (ordförande) 

Per Lönnberg (V) 

Marianne Hedkvist (S) 

Laila Stålnacke (S) 

Anna Åström (MP) 

Ulf Karlsson (M) 

Mayvor Ekberg (KD) 

Jan Lundström (C) 

Lars-Eric Lindgren (S) (ersätter Hans-Olov Ullberg (S)) 

  

Övriga deltagare Agneta Nilsson (S), (adjungerad ersättare) 
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Maria Stoltz (kostchef), §§ 168-169, 171 

Maria Johansson-Lind (arbetsledare måltidsservice), § 169 
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§ 167 
 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Diarienr 16FSN2 

 
Beslut 

1. Mayvor Ekberg utses till justerare. 

 

2. Justering sker den 14 december kl 08.30 på fastighets- och serviceförvaltningen stab. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Mayvor Ekberg som justerare och fastighets- och 

serviceförvaltningen stab den 14 december kl 08.30 som tid och plats för justering av 

protokollet. 
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§ 168 
 

2016 års granskning av skolmåltidernas näringsriktighet enligt 

skollagen 

Diarienr 16FSN279 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden tar del av granskningen och uppdrar till fastighets- och 

serviceförvaltningen att fortsätta förbättringsarbetet i syfte att uppfylla skollagens krav att 

servera näringsriktiga och kvalitetssäkrade skolmåltider. 

 
Ärendebeskrivning 
  

Bakgrund 

I den nya skollagen skärptes formuleringen om skolmåltiderna. Elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan hade redan enligt den gamla skollagen rätt till 

kostnadsfria skolmåltider. Även elever i en godkänd fristående grundskola eller grundsärskola 

har denna rätt. I den nya skollagen utvidgas huvudmännens skyldigheter så att eleverna utan 

kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Detta gäller både offentliga och fristående 

skolor. Det finns inga krav på skolmåltider i förskola, förskoleklass, fritidshem och frivilliga 

skolformer. Näringsriktiga skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsyn. 

 

Skolinspektionens krav i samband med tillsynen 

För att Skolinspektionen ska anse att huvudmannen, alltså den som driver en skola, följer 

lagens krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider fordras följande: 

 Eleverna erbjuds utan kostnad skolmåltid varje skoldag. 

 Huvudmannen har system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som 

serveras är näringsriktiga. 

 Huvudmannen kan visa resultat från sin systematiska uppföljning som innebär att de 

skolmåltider som serverats levt upp till de svenska näringsrekommendationerna. 

 

Nuläge 

Menyplaneringen leds av leg. dietist Ida Örestig och planeras enligt Svenska 

näringsrekommendationer som tagits fram av livsmedelsverket. www.livsmedelsverket.se 

Piteå kommuns måltidsverksamhet har sedan starten av granskningen visat upp stora 

förbättringar i bedömningen via verktyget i SkolmatSverige. 2016 uppvisar Piteå kommun 

samma resultat som 2015 vad gäller skollagens krav att servera näringsriktiga och 

kvalitetssäkrade skolmåltider. 

Fortsatt arbete med fullkornsprodukter. 

Järnhalten kommer att ses över i främst de vegetariska rätterna 

Fettkvaliteten kommer under våren att ses över och det är främst det mättade fettet som 

fortsatt ligger för högt. 
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Jämförelse med Sveriges kommuner 

Skolmatens vänner har under 2011 och 2016 genomfört en enkätundersökning i landets 290 

kommuner. 2016 var svarsfrekvensen 82% 

Utgångspunkt för undersökningen har varit de sex delarna i pusslet från Livsmedelsverket: 

 God 

 Integrerad 

 Trivsam 

 Hållbar 

 Näringsriktig 

 Säker 

I fråga om skolmåltider omfattas två pusselbitar i modellen av lagkrav – maten ska vara 

näringsriktig och säker. Att måltiden är god och trivsam är viktig för att maten ska hamna i 

magen och näringen ska komma eleverna tillgodo. Måltiderna bör också vara socialt och 

miljömässigt hållbar. Med integrerad menas att måltiden ska vara en del av skoldagen och tas 

tillvara som en resurs i den pedagogiska verksamheten 

Vi kan i jämförelsen se att Piteå kommuns livsmedelskostnad per inskrivet grundskolebarn är 

13,27kr vilket är i det övre spannet bland landets kommuner. 

Skolmatens vänners kartläggning av landets skolmåltider visar att 74% av landets kommuner 

har ett kostpolitiskt program och dit kan även Piteå räkna sig. 

74% av landets kommuner har precis som Piteå en samlad kostorganisation, men det är 

vanligare bland de mindre kommunerna än bland de större. 

En tydlig majoritet av kommunerna, 72% visar att menyer och recept har blivit en starkt 

centraliserad fråga. 

Undersökningen visar att kommunerna ökat rejält vad gäller tillagningskök i sin verksamhet. 

Även underhålls- och renoveringsbehovet i kommunernas kök har ökat. 

Av svaren är det tydligt att politikerna önskar svenskproducerat och närproducerat i högre 

grad medan kostcheferna önskar få arbeta med klimatsmarta menyer och livsmedel i högre 

grad. 

I endast 7% av kommunerna erbjuds samtliga elever frukost. 

I 12 % av kommunerna startar inga skolor sin lunchservering före 11.00. Det 

anmärkningsvärda är att granskningen visar på en ökning mellan 2011 till 2016. En förklaring 

till denna negativa utveckling kan vara att antalet skolelever ökat medan matsalarna inte ökat i 

storlek. Detta har en stor betydelse för gästernas upplevda måltidssituation. 
 

Framtid 

Fokusområdet för Piteå kommuns måltidsverksamhet och leg dietist Ida Örestig kommer 

2017 att vara måltiderna inom skola och förskola. 

Just nu planeras det för att endast medicinska specialkoster kommer att beviljas. Specialkoster 

av etiska, religiösa och kulturella skäl kommer att försvinna från och med 1/1 2017. Allt 

enligt beslut i Fastighets- och servicenämnden 2016-09-07. De icke medicinska 

specialkosterna kommer att hänvisas till den ordinarie menyn. Menyn har breddats där vi sett 

att behov finns och just nu serveras tre alternativ på Solanderskolan, Christinaskolan och 

Strömbackaskolan. Vi serverar husmanskost, soppa och en vegetarisk rätt. De medicinska 

specialkosterna beviljas genom intyg av läkare, sjuksköterska eller dietist. 
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Samtidigt pågår ett arbete med att införliva den laktosreducerade och laktosfria kosten i den 

ordinarie menyn. Detta arbete kommer att pågå under vårterminen 2017. 

Just nu pågår en undersökning om vad Piteå kommuns skolelever anser om den vegetariska 

menyn i avseende att utveckla den och göra den till ett ännu bättre alternativ för restaurangens 

gäster. Under hösten 2016 ser vi ett ökat antal ätande av den vegetariska rätten. Allra främst 

på Strömbackaskolan. 

Ambitionen under 2017 kommer att vara att träffa samtliga Piteå kommuns elevråd. Inbjudan 

har skickats ut. 

 

Barnallergiläkaren Anna Sandin vid Sunderby sjukhus har ställt frågan till 

Måltidsavdelningen att delta i ett forskningsprojekt avseende den ökande andelen barn med 

specialkostintyg. Vi har tackat ja till att delta och mer information kommer längre fram. 

 

Yrkanden 

Marita Björkman-Forsman (S): Beslutstexten ändras till "Fastighets- och servicenämnden tar 

del av granskningen och uppdrar till fastighets- och serviceförvaltningen att fortsätta 

förbättringsarbetet i syfte att uppfylla skollagens krav att servera näringsriktiga och 

kvalitetssäkrade skolmåltider." 

  

Inga fler yrkanden läggs. 

  

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir nämndens 

beslut. 

  
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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§ 169 
 

Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 

äldreomsorgen 

Diarienr 16FSN12 

 
Beslut 

1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. 

 

2. Socialnämnden delges redovisningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Från och med 2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 

avvikelserapporteringen enligt överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets– och 

serviceförvaltningen. 

 

Avvikelserrapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01 och papperskorrespondensen är 

avslutad. 

 

Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 

finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och 

fastighets- och serviceförvaltningen. 

  

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 160701-160930 
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§ 170 
 

Månadsrapport och helårsprognos 

Diarienr 16FSN3 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport november samt helårsprognos 

2016 och lägger dem till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport november samt helårsprognos 

2016 för fastighets- och servicenämndens kännedom enligt underlag. 

 

Uppföljning av måltidsservice resultat till och med november 2016 enligt underlag. 

  

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport november och helårsprognos 2016 

Uppföljning per avdelning november 2016 

Uppföljning måltidsservice t.o.m november 2016 
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§ 171 
 

Information 

Diarienr 16FSN7 

 

Kostchef Maria Stoltz informerar om undersökningen ”Öppna jämförelser”. Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning, utförd av Socialstyrelsen, där äldres 

uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden mäts. 

Resultaten från 2016 finns ännu ej tillgängliga utan analysen gäller åren 2013, 2014 och 2015. 

Länk till undersökningen ”Öppna jämförelser” skickas till nämndens ledamöter och ersättare. 

  

Fastighetsingenjör Kerstin Albertsson Bränn informerar om ”Uppdrag fortsatt utredning 

avyttring av kommunala lägenheter” och ”Uppdrag initiering utredning säkerställande av 

boendemöjligheter för personer med särskilda förutsättningar utifrån fortsatt avyttring av 

kommunala lägenheter." 

Framtagen rapport skickas till nämndens ledamöter och ersättare. 
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§ 172 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16FSN4 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Följande delegationsbeslut anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom: 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Dnr Delegationspunkt Ärenderubrik Delegat 

16FSN191 10a) Ansökan om 

specialkost 

Marita Björkman-Forsman 

16FSN220-

16FSN242 

10a) Ansökan om 

specialkost 

Marita Björkman-Forsman 

16FSN244-

16FSN278 

10a) Ansökan om 

specialkost 

Marita Björkman-Forsman 
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§ 173 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16FSN5 

 

Inga delgivningsärenden är anmälda. 
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§ 174 
 

Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 16FSN6 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-10-24 §273, Årsplan/tidplan för ekonomiska 

aktiviteter för år 2017. 

  

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-17 §255, Kostnadstäckning 

måltidsabonnemang särskilt boende. 
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§ 175 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 

Diarienr 16FSN8 

 

Marita Björkman-Forsman informerar från sitt deltagande i anhörigträff vid Hortlaxgården 

2016-11-29. Träffen var arrangerad i form av Öppet Hus. 

  

Ulf Karlsson informerar från sitt deltagande i Kommunala pensionärsrådets möte 2016-11-24, 

då han bl.a informerade om nämndens arbete. 
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§ 176 
 

Av nämnden väckta frågor 

Diarienr 16FSN9 

 

Fastighetsingenjör Kerstin Albertsson Bränn återkopplar om läget avseende parkeringsplatser 

med motorvärmare vid Munksunds simhall. 

  

Jan Lundström frågar hur planerna ser ut för skolan i Lillpite. 

Jan Ställ besvarar frågan. 

  

Lars-Eric Lindgren frågar hur tjänstemän och politiker ska hantera frågor från, och eventuella 

diskussioner med, media. 

Marita Björkman-Forsman och Jan Ställ besvarar frågan och informerar om hur frågorna 

hanteras. 
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§ 177 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16FSN10 

 

Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 178 
 

Allmänheten frågar 

Diarienr 16FSN11 

 

Ingen från allmänheten närvarade vid sammanträdet. 

 

 

 

 

 


