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§ 29 
 

Öppna sammanträden med Fastighets- och servicenämnden 
Diarienr 19FSN26 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten, dock med följande undantag: 

 när nämnden handlägger ärenden som avser myndighetsutövning 
 när det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden eller 
 när nämnden bereder ärenden som ska avgöras av Kommunfullmäktige eller annan 

nämnd. 

  
Ärendebeskrivning 

Enligt Kommunallagen ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Lagens 
6 kap 25§ säger dock att Kommunfullmäktige kan medge att en nämnds sammanträden får 
vara offentliga. Nämnden får då själv avgöra om och vid vilka sammanträden allmänheten ska 
tillåtas närvara. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2000, §177 att 
Kommunstyrelsen och nämnderna medges hålla offentliga sammanträden. 
 
När det gäller ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilket det förekommer 
sekretessbelagda uppgifter är lagen tydlig, sammanträdet ska vara stängt. 
 
Det finns också andra ärenden som enligt lagens förarbeten (prop. 1993/94:188) inte lämpar 
sig för behandling vid offentliga sammanträden, t.ex. ärenden som nämnden/styrelsen endast 
bereder för avgörande i fullmäktige eller i annan nämnd, eller nämndens/styrelsens interna 
överläggningar inför sin budgetframställning. 
 
Information till allmänheten om offentliga sammanträden publiceras på kommunens 
webbplats. 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår Fastighets- och servicenämnden besluta att 
nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten med undantag enligt ovan. 
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§ 30 
 

Månadsrapport och helårsprognos 
Diarienr 19FSN1 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner fördjupad månadsrapport mars samt 
helårsprognos 2019. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar fördjupad månadsrapport mars med 
helårsprognos 2019, för Fastighets- och servicenämnden, enligt underlag. 
 
Uppföljning av måltidsservice resultat har upphört från 2019-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

Fördjupad månadsrapport mars och helårsprognos 2019 
Uppföljning per avdelning mars och helårsprognos 2019 
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§ 31 
 

Internkontrollplan 2019 
Diarienr 19FSN28 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner internkontrollplan 2019. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och servicenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att lämna ett förslag på 
internkontrollplan 2019. 
 
Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2019, förslag 
Risk- och väsentlighetsanalys 12 
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§ 32 
 

Investeringsuppföljning mars 2019 samt helårsprognos 
Diarienr 19FSN14 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner investeringsuppföljning mars 2019 samt 
helårsprognos. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar rapport mars 2019 samt helårsprognos för 
respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom enligt 
underlag. 
 
Beslutsunderlag 

Investeringsuppföljning - Rapport mars 2019 och slutprognos 
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§ 33 
 

Återrapportering utifrån resultatet i undersökningen Personligt 2018 
Diarienr 19FSN50 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner återrapporteringen. 
  
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och servicenämnden uppdrog 2019-03-13 §26 till kostchefen att återkomma med 
en handlingsplan utifrån resultatet i undersökningen ”Personligt 2018”. 
 
Resultatet visar att färre andel elever äter lunch alla dagar under skolveckan i årskurs 7,9 och 
år 2 på gymnasiet. Av de som äter lunch äter flest vanligtvis i skolmatsalen. Anledning till att 
elever väljer att inte äta lunch i skolmatsalen beror främst på dålig meny och tillagning. 
 
Måltidsservice avser föra dialog med 
- elever vid senare skolor och gymnasieskolan för att få konkreta förslag till 

förbättringsåtgärder 
- samtliga elevråd för att påtala vikten av att äta lunch varje dag 
- ledningen för utbildningsförvaltningen för att diskutera resultat och åtgärder 
- rektor vid aktuella skolor för att diskutera resultat och åtgärder 
- personal vid berörda kök för att diskutera resultat och åtgärder 
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§ 34 
 

Återrapportering näringsriktiga skolmåltider 
Diarienr 19FSN45 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner återrapporteringen. 
  
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I skollagen framgår att eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider i 
förskola, förskoleklass och grundskola. Detta gäller både offentliga och fristående skolor. Det 
finns inga krav på skolmåltider i fritidshem och frivilliga skolformer. Näringsriktiga 
skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsyn. 
 
Skolinspektionens tillsyn omfattar bland annat att säkerställa att huvudmannen, den som 
driver en skola, följer lagens krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. Följande 
fordras: 
 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. 
 
Resultat 

2017/2018 års uppföljning visar att resultatet per område är detsamma som 2016/2017 
förutom ett område, fettkvalitet där resultatet förbättrats. 
 
Åtgärder 

 Fortsatt arbete med fullkornsprodukter 
 Järnhalten, i främst de vegetariska rätterna, övervägs vid menyplanering 
 Fettkvaliteten kommer att ses över, främst det mättade fettet 
 
Framtid 

2019 kommer Måltidsservice att arbeta mot ökad hållbarhet. Under året kommer bland annat 
riktlinjer avseende frukost och mellanmål revideras i enlighet med Livsmedelsverkets 
rekommendationer samt åtgärder vidtas för att minska matsvinn. 
 
Ambitionen under 2019 är att fortsätta utveckla samverkan med Utbildningsförvaltningen, 
 fortsätta föra dialoger kring skolmaten med gästerna/eleverna 
 fortsätta med samverkansforum, möten där förvaltningschefer och områdeschefer 

Utbildningsförvaltningen, städenhetens chef samt kostchef deltar i syfte att utveckla 
samverkan förvaltningarna emellan. 
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§ 35 
 

Motion (C) - Mät matsvinnet i skolan 
Diarienr 19FSN32 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden antar yttrande, med ställningstagande, över ”Motion 
angående att mäta matsvinnet i skolan”. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande och ställningstagande remitterat en motion rörande 
mätning av matsvinn i skolan till Fastighets- och servicenämnden. 
 
Motionärerna anser i sin motion ”Motion angående att mäta matsvinnet i skolan” att det 
slängs alldeles för stor mängd mat på skolorna i kommunen och framför förslag att minska 
matsvinnet. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande med ställningstagande och föreslår 
nämnden anta detta. 
 
Beslutsunderlag 

Följebrev/Remiss 
Motion (C) – Mät matsvinnet i skolan 
Yttrande 
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§ 36 
 

Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på kött och 

potatis 
Diarienr 19FSN31 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden antar yttrande med ställningstagande över ”Medborgarförslag 
– Piteå kommun självförsörjande på kött och potatis”. 
  
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande och ställningstagande remitterat ett medborgarförslag 
rörande att Piteå kommun ska bli självförsörjande på kött och potatis till Fastighets- och 
servicenämnden. 
 
Medborgarförslaget refererar till ett pågående projekt i Rättviks kommun som syftar till att bli 
självförsörjande på kött och potatis, något som förslagsställaren anser att även Piteå kommun 
kan bli. Detta med hänvisning till Piteå kommuns naturbruksgymnasium. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande och ställningstagande och föreslår 
nämnden att anta detta. 
 
Beslutsunderlag 

Följebrev/Remiss  
Medborgarförslag 
Yttrande 
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§ 37 
 

Avvikelserapportering måltidsservice 
Diarienr 19FSN8 

 
Beslut 

1. Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
2. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen. 
  
Ärendebeskrivning 

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen rörande 
avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden kommer att redovisa avvikelser rörande 
ordinärt boende från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation. 
 
Avvikelserapporteringen sker via Insidan fr.o.m. 2016-01-01. 
 
Avvikelserna ska utgöra 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 

Avvikelser måltidsleveranser, sammanställning FSN 190101-190331 
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§38 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch. Förhandlingarna återupptas kl 13.10. 
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§ 39 
 

Information 
Diarienr 19FSN4 

 
Förvaltningschef Jan Ställ informerar om Christinaprojektet och om fördjupad översiktsplan 
Öjebyn, Solanderområdet etapp 1. 
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§ 40 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 19FSN2 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  
Ärendebeskrivning 

Följande delegationsbeslut anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Delegationsbeslut 2019-02-26, Anbud, storformatsskrivare. Delegationspunkt 6c), 
delegat: Karin Hedman. 
 
Delegationsbeslut 2019-04-10, Anbud premie 2 friskvård 2019. Delegationspunkt 6c), 
delegat: Karin Hedman. 
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§ 41 
 

Delgivningar 
Diarienr 19FSN3 

 
Inga delgivningar är anmälda. 
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§ 42 
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19FSN20 

 
Beslut 

Fastighets- och servicenämnden tar del av delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-18 §58, Räkenskaps- och 
förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 
2018. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-18 §59, Riktlinjer för verksamhetsplanering 
(VEP) 2020-2022 samt budget för 2020. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-18 §61, Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-18 §64, Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-18 §57, Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till år 2019. 
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§ 43 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 19FSN5 

 
Marianne Hedkvist informerar från sitt deltagande i Kommunala tillgänglighetsrådets möte 
2019-04-04. 
  
Agneta Ehlin informerar från sitt deltagande i Kommunala pensionärsrådets möte  
2019-03-26. 
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§ 44 
 

Allmänheten frågar 
Diarienr 19FSN7 

 
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet. 
 
 
 


