
 

  

 

 

 

       

  

  

     

  

      

  

    

   

          

             
   

 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 1 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Plats och tid Fyrkanten, stadshuset kl. 08:30-11:30 

Beslutande Se sida 2 

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Marianne Hedkvist 

Justeringens plats och tid Fastighets- och serviceförvaltningen stab, 2018-01-26 kl. 09:30 

Paragrafer §§2-12 
§1 redovisas i 
separat protokoll 

Sekreterare Eva Nyström 

Ordförande Marita Björkman-Forsman 

Justerande Marianne Hedkvist 

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-16 

Anslags uppsättande 2018-01-26 Anslags nedtagande 2018-02-19 

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen stab 

Underskrift/anslaget av Eva Nyström 



 

  

 

     
    

  
  

  
  

    
    

    

      
    

  
    

   
     

   
  

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 2 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Beslutande Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 
Per Lönnberg (V) (vice ordförande) 
Marianne Hedkvist (S) 
Laila Stålnacke (S) 
Ulf Karlsson (M) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Lars-Eric Lindgren (S) (tjg ersättare) 
Anna Bergström (V) (tjg ersättare) 
Tommy Bjernhagen (NS) (tjg ersättare) 

Övriga deltagare Sven-Erik Bohman (S) (adjungerad ersättare) §§5-12 
Karl-Erik Jonsson (M) (adjungerad ersättare) 
Jan Ställ (förvaltningschef) 
Helena Lundberg (avdelningschef Måltidsservice) §§2-6 
Ann-Charlotte Johansson (controller) §§3-6 
Maria Johansson Lind (enhetschef Måltidsservice) §3 
Mats Bergh (projektchef) §§5-6 
Eva Nyström (nämndsekreterare) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
              

 
        

 
     
      
       
   
   
   
     
     
    

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 3 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Innehållsförteckning...................................................................................................Sid 

§ 2 Medborgarförslag angående att byta ut plastförpackningar till rostfria kantiner inom Piteå 
kommuns måltidsservice ...................................................................................................4 

§ 3 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen oktober-
december 2017 ..................................................................................................................6 

§ 4 Rapport internkontrollplan 2017 ..........................................................................................7 
§ 5 Slutredovisning av investeringsprojekt 2017.......................................................................8 
§ 6 Investeringsuppföljning december 2017 med slutprognos ..................................................9 
§ 7 Information.........................................................................................................................10 
§ 8 Delegationsbeslut ...............................................................................................................11 
§ 9 Delgivningsärenden ...........................................................................................................12 
§ 10 Delgivningsärenden - protokoll .......................................................................................13 
§ 11 Återrapportering nämndsledamöters uppdrag..................................................................14 
§ 12 Allmänheten frågar ..........................................................................................................15 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
        

    
 

        
       

           
            

 

           
         
           

           

           
  

        
          

  
     
           

             
           

          
      

    
            

           
            

      
           

         
            

      
       

       

Sammanträdesprotokoll 4 (15) 

Fastighets- och servicenämnden Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 2 
Medborgarförslag angående att byta ut plastförpackningar till rostfria 
kantiner inom Piteå kommuns måltidsservice 
Diarienr 17FSN55 

Beslut 
Fastighets- och servicenämnden avslår medborgarförslaget angående att plastförpackningar 
inom Piteå kommuns måltidsservice ersätts av rostfria kantiner. 

Fastighets- och servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos Livsmedelsverket följa 
och bevaka ny kunskapsutveckling och eventuella nya riktlinjer inom området plast inom 
kosthållning. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående att byta ut plastförpackningar inom Piteå 
kommuns måltidsservice till rostfria kantiner. Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till
Fastighets- och servicenämnden för beslut. Ärendet behandlades i Fastighets- och service-
nämnden 2017-09-07, nämnden beslutade återremittera ärendet i syfte att besvara följande 
frågor: 
1) En ekonomisk analys av vad en återgång till rostfria kantiner vid Öjebyns 

produktionskök skulle innebära? 
2) En aktuell och bred miljökonsekvensanalys avseende användning, vid Öjebyns 

produktionskök, av rostfria kantiner jämfört med plastkantiner, ur olika perspektiv och 
från olika professioner? 

3) Vilken aktuell forskning finns på området? 
4) Vilken migration av ämnen till livsmedlen kan ske vid uppvärmning/tillagning av maten 

och vid vilken temperatur sker det, samt finns det forskning på migration av crom/ 
manganoxider från ytan av rostfria kärl när de utsätts för syrlig/surnad mat? 

5) En redogörelse för ”försiktighetsprincipen” – vad ligger bakom att vissa kommuner/ 
regionen avstår plastkantiner med hänvisning till försiktighetsprincipen? 

Svar på frågorna ses nedan: 
1) Den ekonomiska analysen visar att en återgång till rostfria kantiner skulle generera en 

kostnad på ca 23 mkr. Engångskostnader i form av investering och utbyggnad 
motsvarande ca 9 mkr och en årlig kostnad rörande personal och transport motsvarande
ca 14 mkr. Se Konsekvensanalys Öjebyns produktionskök. 

2) Förfrågan ställdes till Livsmedelsverket om de kan genomföra en aktuell och bred 
miljökonsekvensanalys där rostfria kantiner jämförs med plastkantiner ur olika perspektiv 
och från olika professioner. Livsmedelsverket avstod då de inte anser sig ha erforderlig 
kompetens. Förvaltningen hänvisar till tidigare upprättad miljökonsekvensrapport. 

3-5)Frågeställningarna besvarades av Livsmedelsverket, se svar från Livsmedelsverket. 

Fastighets- och serviceförvaltningen vidhåller tidigare förslag till beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

           
            
            
  

      
 

           
    

   
   

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 5 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Yrkanden 
Marita Björkman-Forsman (S): Bifall till beredningens förslag samt att beslutet kompletteras 
med att Fastighets- och servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos Livsmedelsverket 
följa och bevaka ny kunskapsutveckling och eventuella nya riktlinjer inom området plast 
inom kosthållning. 

Tommy Bjernhagen (NS): Avslag på beredningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Fastighets- och servicenämnden 
beslutar enligt Marita Björkman-Forsmans förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Miljökonsekvensrapport
Sammanfattning konsekvensanalys Öjebyn 180115 
Livsmedelsverkets svar på frågor 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
    

  
 

            

   

          
        

     

          
              

  

   

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 6 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 3 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen oktober-december 2017 
Diarienr 17FSN10 

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 enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets– och serviceförvaltningen. 

Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01. 

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 avvikelserapporter måltidsleveranser 2017-10-01--12-31 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
  

 

         
       

            

          

             
  

  

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 7 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 4 
Rapport internkontrollplan 2017 
Diarienr 18FSN13 

Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner rapportering av internkontrollplanen och uppdrar 
till Fastighets- och serviceförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder. 

Fastighets- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen för 2017 har varit 
tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 
2017-03-21, § 13, tog Fastighets- och servicenämnden beslut om internkontrollplan 2017. 

I planen framgår vilka kontroller som ska ske t.o.m 2017-12-31. Rapporten avser åtgärder 
som bör vidtas. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan bokslut 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
   

 

         
   

         
   

 

     
   
    

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 8 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 5 
Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 
Diarienr 18FSN17 

Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt 2017 och 
lägger dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar slutredovisning 2017 för Fastighets- och 
servicenämndens kännedom enligt underlag. 

Beslutsunderlag 
Slutredovisningsdokument 
Bilaga 1 Munksunds Folkets Hus 21858 
Bilaga 2 Carport 29335 
Bilaga 3 Sammanställning Reinv 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
    

 

       
     

         
         

 

   
     
     

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 9 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 6 
Investeringsuppföljning december 2017 med slutprognos 
Diarienr 17FSN42 

Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner investeringsuppföljning december samt 
slutprognos och lägger dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar tertialrapport september - december samt 
slutprognos för respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom 
enligt underlag. 

Beslutsunderlag 
Tertial uppföljning december 2017 
Tertial uppföljning december 2017 not 1-3 
Tertial uppföljning december 2017 not 4 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 

 

             

             

 
            

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 10 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 7 
Information 
Diarienr 18FSN5 

Ärendebeskrivning 
Jan Ställ informerar om arbetet med återremitterat ärende Samverkan med Luleå kommun om 
kostproduktion. 

Jan Ställ informerar om hur arbetet fortgår och åtgärder rörande aktuella problem i 
Stadsberget. 

Jan Ställ informerar om aktuellt läge och vårt ansvarsområde rörande den planerade 
fotbollshallen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 

 

  
 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 11 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 8 
Delegationsbeslut 
Diarienr 18FSN2 

Ärendebeskrivning 
Inga delegationsbeslut redovisas. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 

 

   
 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 12 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 9 
Delgivningsärenden 
Diarienr 18FSN3 

Ärendebeskrivning 
Inga delgivningsärenden är anmälda. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
  

 

       

       

         

        
 

 
          

    
 

        
    

 
       

       
 

        
 

 
    

 
   

 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 13 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 10 
Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 18FSN4 

Beslut 
Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-11-20 §271, Policy för säkerhetsarbete i Piteå 
kommunkoncern. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-11-20 §272, Policy för informationssäkerhet i 
Piteå kommunkoncern. 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-27 §300, Riktlinje för sökbara medel med syfte 
att stödja innovation och verksamhetsutveckling. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-18 §298, Omfördelning från driftanslag till 
reinvesteringsanslag för Fastighets- och servicenämnden. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-18 §300, Samverkansavtal samt gemensam 
kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-18 §301, Revidering av Fastighets- och 
servicenämndens reglemente. 

Protokoll Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-11-09. 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-11-23. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
  

 

   
 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 14 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 11 
Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 18FSN6 

Ärendebeskrivning 
Inget nytt att rapportera. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
 

 

     
 

Fastighets- och servicenämnden 
Sammanträdesprotokoll 15 (15) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 12 
Allmänheten frågar 
Diarienr 18FSN8 

Ärendebeskrivning 
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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