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§ 40 
 

Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 

äldreomsorgen januari-mars 2018 
Diarienr 18FSN9 

 
Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen 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 2018-01-01--03-31 
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§ 41 
 

Motion (C) - Prioritera lokalproducerade livsmedel 
Diarienr 18FSN16 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden antar yttrande över motion ”Motion om att prioritera 
lokalproducerade livsmedel”. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat en motion rörande prioritera lokalproducerade livsmedel till 
Fastighets- och servicenämnden samt upphandlare Maria Franzén för yttrande. 
 
Majvor Sjölund hemställer i sin motion ”Motion om att prioritera lokalproducerade 
livsmedel” att Piteå kommun prioriterar lokalproducerade livsmedel och att Piteå kommun 
upphandlar livsmedel producerade i enlighet med svensk lagstiftning när det gäller djurskydd. 
 
Beslutsunderlag 

Remiss  
Motion  
Ekonomi- och Inköpsavdelningens svar på motionen 
Yttrande 
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§ 42 
 

Medborgarförslag rörande Piteå kommuns upphandling av ägg 
Diarienr 18FSN37 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden beslutar anse medborgarförslaget färdigbehandlat. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag rörande Piteå kommuns 
upphandling av ägg till Fastighets- och servicenämnden för beslut. Medborgarförslaget 
föreslår kommunen besluta att inte upphandla eller köpa in ägg från höns i burar. 
 
Idag köper Piteå kommun in färska ägg från frigående höns, vilket senaste och nu pågående 
upphandling av livsmedel ställer krav på. Piteå kommun avviker inte i frågan från de 
kommuner i Norrbotten som medborgarförslaget hänvisar till. 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen bedömer att medborgarförslaget redan tillämpas i Piteå 
kommun. 
 
Yrkanden 

Laila Stålnacke (S) och Per Lönnberg (V): Bifall till beredningens förslag. 
  
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket även blir nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-26 §69 
Medborgarförslag 
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§ 43 
 

Månadsrapport och helårsprognos 
Diarienr 18FSN1 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport april och helårsprognos 2018 samt 
lägger dem till handlingarna. 
 
Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport maj och helårsprognos 2018 samt 
lägger dem till handlingarna. 
 
Fastighets- och servicenämnden uppdrar till fastighets- och serviceförvaltningen att till 
nämndens sammanträde i augusti presentera åtgärdsförslag med konsekvensanalyser, i syfte 
att bearbeta underskottet och nå en budget i balans. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport april och maj med 
helårsprognos 2018, för Fastighets- och servicenämnden, enligt underlag. 
 
Uppföljning av måltidsservice resultat till och med maj enligt underlag. 
 
Yrkanden 

Ordförande Marita Björkman-Forsman (S): Beslutet kompletteras med ”Fastighets- och 
servicenämnden uppdrar till fastighets- och serviceförvaltningen att till nämndens 
sammanträde i augusti presentera åtgärdsförslag med konsekvensanalyser, i syfte att bearbeta 
underskottet och nå en budget i balans.” 
  
Marianne Hedkvist (S): Bifall till Marita Björkman-Forsmans förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport april och helårsprognos 2018 
Uppföljning per avdelning april 
Månadsrapport maj och helårsprognos 2018 
Uppföljning per avdelning maj 
Måltidsservice månadsuppföljning tom maj 2018 
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§ 44 
 

Riktlinjer verksamhetsplanering (VEP) 2019-2021 
Diarienr 18FSN39 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av riktlinjer verksamhetsplanering 
2019-2021. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för verksamhetsplanering 2019-2021. I 
riktlinjerna framgår prioriteringar, förutsättningar och uppdrag för perioden. 
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §44 
Riktlinjer budget 2019 och VEP 2019-2021 med bilagor 
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§ 45 
 

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
Diarienr 18FSN40 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden beslutar att godkänna de uppdaterade riktlinjerna för 
upplåtelse av offentlig plats, i de delar som berör fastighets- och serviceförvaltningens 
ansvarsområde, samt överlåta dem till Kommunstyrelsen för antagande. 
  
Ärendebeskrivning 

I riktlinjerna för upplåtelse av offentlig plats förtydligas på vilka platser och efter vilka 
förutsättningar det är möjligt att tillfälligt ta i anspråk delar av kommunens offentliga platser. 
Vägar, gator, torg, parker, parkeringsytor och andra platser som i detaljplaner redovisas som 
allmän plats är en offentlig plats. 
 
Riktlinjerna förenklar handläggningsprocessen för tjänstemän och uttalar kommunens villkor 
för företag, organisationer och privatpersoner som vill nyttja offentliga platser för olika 
tillställningar. 
 
Dessa riktlinjer tas upp i Kultur- och fritidsnämnden, Fastighets- och servicenämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden eftersom alla dessa nämnder berörs av riktlinjerna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden presenterar därefter riktlinjerna i Kommunstyrelsen för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
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§ 46 
 

Information 
Diarienr 18FSN5 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden noterar informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

Controller Ann-Charlotte Johansson informerar om ”Granskning av intern kontroll”, 
revisorernas slutdokument 2018-05-22. 
 
Brand- och säkerhetsansvarig Jan Kjell informerar om aktuellt läge rörande sporthallen i 
Norrfjärden. 
  
 
 
 
  



 

Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (15) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 47 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 18FSN2 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 

Följande delegationsbeslut anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Inköp av mobil komprimator för wellpapp. 
Delegat förvaltningschef Jan Ställ, delegationspunkt 6b. 
 
Upphandling tillbyggnad Rönnens förskola. 
Delegat Kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg, delegationspunkt 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut 2017-11-13 § 240 
 
Investeringsbudget för ombyggnad lokaler övningskök hus Tor Strömbackaskolan. 
Delegat ordförande Marita Björkman-Forsman, delegationspunkt 14a. 
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§ 48 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 18FSN3 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Anvisning för tillträdesbestämmelser till stadshuset Piteå kommun – antagen av kommunchef 
2018-05-21. 
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§ 49 
 

Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 18FSN4 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09 §97, Resultat Tillitsbarometern 2017. 
 
Protokoll Kommunala pensionärsrådets möte 2018-03-08. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-08 §129, Fördjupad månadsrapport mars 2018. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-07 §83, Svar på medborgarförslag om 
användande av Blomska Gården. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-08 §132, Medborgarförslag angående att måla 
Stadsbergets trappa i regnbågsfärgerna. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-06-04 §85, 
Upphandling ombyggnad lokaler för övningskök och tak hus Tor Strömbacka. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-06-04 §86, 
Upphandling - Skärmtak Västra Kajen. 
  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-06-04 §87, 
Upphandling - reservkraft Trädgårdens äldrecentra. 
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§ 50 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 18FSN6 

 
Ulf Karlsson informerar från sitt deltagande i Kommunala Pensionärsrådets möte 2018-05-17. 
  
Per Lönnberg ger en kort information från sitt deltagande i Landsbygdspolitiska rådets möte 
2018-05-04. 
  
Laila Stålnacke informerar från sitt deltagande i Kommunala Tillgänglighetsrådets möte 
2018-06-07. 
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§ 51 
 

Allmänheten frågar 
Diarienr 18FSN8 

 
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet. 
 
 


