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Beslutande  Marita Björkman-Forsman (S), ordförande 
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§ 62 
 

Information 
Diarienr 18FSN5 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden noterar informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns dataskyddsombud Ulf Gustafsson informerar om rollen som DSO. 
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§ 63 
 

Medborgarförslag - Parkeringsdäcket vid Strömbackaskolan byggs ut 
Diarienr 18FSN42 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden beslutar överlämna ärendet till Barn- och 
utbildningsnämnden. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag till Fastighets- och 
servicenämnden, i vilket föreslås att parkeringsdäcket vid Strömbackaskolan byggs ut. 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för att sköta tillsyn och underhåll i befintliga 
byggnader och anläggningar enligt överenskomna hyresvillkor och gränsdragningslista. 
 
En utökning, som föreslås i medborgarförslaget, ligger på hyresgästen, Utbildnings-
förvaltningen, att beställa och finansiera. 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår nämnden att besluta överlämna ärendet till Barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut §105 
 
 
  



 

Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (13) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 64 
 

Motion (MP) - giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 

uppvärmning av mat 
Diarienr 18FSN46 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden antar yttrande över ”Motion om giftfria och alternativa 
matkärl som är ämnade för uppvärmning av mat”. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande och ställningstagande remitterat en motion rörande giftfria 
och alternativa matkärl som är ämnade för uppvärmning av mat till Fastighets- och 
servicenämnden. 
 
Motionären anser i sin motion ”Motion om giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 
uppvärmning av mat” att de nuvarande svarta engångskantinerna som mat förvaras i under 
transport till respektive förskola/skola ska bytas ut snarast. 
 
Fastighets- och servicenämnden har 2018-01-16 §55 behandlat en närliggande fråga och i 
samband med det tjänsteärendet har Livsmedelsverket uttalat sig bland annat rörande 
hälsorisker från material i kontakt med livsmedel. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande och föreslår nämnden anta detta. 
  
Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till beredningens förslag. 
  
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Remiss från Kommunstyrelsen 
Motion 
Livsmedelsverkets svar på frågor rörande matkantiner 
Yttrande 
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§ 65 
 

Delårsbokslut augusti 2018 
Diarienr 18FSN54 

 
Paragrafen redovisas i separat protokoll. 
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§ 66 
 

Investeringsuppföljning med helårsprognos 
Diarienr 18FSN32 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner rapportering om investeringsuppföljning augusti 
samt slutprognos. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar rapport med januari – augusti samt 
slutprognos för respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom 
enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 

Rapport augusti och slutprognos 
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§ 67 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 18FSN2 

 
Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 68 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 18FSN3 

 
Inga delgivningsärenden är anmälda. 
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§ 69 
 

Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 18FSN4 

 
Inga delgivningar är anmälda. 
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§ 70 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 18FSN6 

 
Marita Björkman-Forsman informerar från sitt deltagande i Kommunala Pensionärsrådets 
möte 2018-08-23. 
  
Agneta Nilsson informerar från sitt deltagande i Kommunala Tillgänglighetsrådets möte 
2018-09-06. 
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§ 71 
 

Allmänheten frågar 
Diarienr 18FSN8 

 
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet. 
 
 
 


