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Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 

Marianne Hedkvist (S) 
Per Lönnberg (V) 
Margareta Hägglöf (M) 
Agneta Ehlin (C) 
Tommy Bjernhagen (SJV) 
Lena Nordqvist (V) (tjänstgörande ersättare) 
Veronica Pedersen (S) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Jan Ställ (förvaltningschef) 
Kerstin Albertsson Bränn (avdelningschef Fastigheter), §36 
Mats Bergh (verksamhetsområdeschef), §§33-34 
Helena Lundberg (avdelningschef), §§31-32 
Roger Öberg (controller), §§31-40 
Eva Nyström (nämndsekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§29 
Ajournering 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden ajournerar sammanträdet kl 10.05 för temamöte 
måltidsservice. Sammanträdet återupptas kl 13.00. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 30 
 

Allmänheten frågar 
Diarienr 21FSN7 
 
Ärendebeskrivning 
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 31 
 

Revidering kostpolitiska riktlinjer 
Diarienr 21FSN23 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden antar förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer. 
 
Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, under 2021, i samverkan med 
Socialtjänsten genomföra mätning av matsvinn på särskilda boenden i kommunen samt 
genomföra en enkätundersökning om attityder till maten på särskilda boenden. 
 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden delges de kostpolitiska riktlinjerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kostpolitiska riktlinjer berör alla barn/elever som deltar i kommunens förskola, skola och 
gymnasieskola samt äldre som bor på särskilda boenden. Riktlinjerna ger uttryck för 
Fastighets- och servicenämndens övergripande viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller 
kvaliteten på mat, mathantering och service. Det gemensamma målet är att barn och äldre ska 
få näringsriktiga, kvalitetssäkrade samt välsmakande maträtter. 
 
För att tydliggöra styrning och ledning av måltidsservice verksamhet har förslag till 
reviderade kostpolitiska riktlinjer tagits fram med utgångspunkt i Livsmedelsverkets 
måltidsmodell. En modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Livsmedelsverkets måltidsmodell har utvecklats utifrån teoretiska modeller 
för måltidskvalitet samt praktiska erfarenheter. Modellen utgår från sex olika delar; god, 
säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. 
 
Fastighets- och servicenämnden har den 12 mars 2020 bjudit in ledamöter från Barn- och 
utbildningsnämnden samt Socialnämnden till ett gemensamt seminarium där nuvarande och 
ett tidigare förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer presenterades och diskuterades. 
Diskussionen ingår som en del i underlag till detta förslag. 
 
Elevråd vid kommunens grundskolor och Strömbacka gymnasium har under våren 2021 fått 
besvara frågeställningar rörande fyra av de sex delar som ingår i livsmedelsverkets 
måltidsmodell. Frågorna rörde delarna god, hållbar, trivsam och integrerad. I förslag till 
reviderade kostpolitiska riktlinjer ingår även resultatet från enkäten som underlag. 
  
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S): Tilläggsbeslut: Fastighets- och servicenämnden uppdrar till 
Måltidsservice att, under 2021, i samverkan med Socialtjänsten genomföra mätning av 
matsvinn på särskilda boenden i kommunen samt genomföra en enkätundersökning om 
attityder till maten på särskilda boenden. 
 
Marita Björkman Forsman (S): Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden delges de 
kostpolitiska riktlinjerna. 
 

Page 6 of 16



Sammanträdesprotokoll 7 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Resultat enkät rörande kostpolitiska riktlinjer 
Kostpolitiska riktlinjer 
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Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 32 
 

Avvikelserapportering måltidsservice tertial 1 2021 
Diarienr 21FSN8 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2021-01-01-- 
2021-04-30. 
 
Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta 
åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter. 
 
Socialnämnden delges redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 
avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende 
från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation. 
 
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 
2021 T1 Avvikelser måltidsleveranser FSN 
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Sammanträdesprotokoll 9 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 33 
 

Begäran om investeringsmedel från centrala potten för 
Christinaprojektet - skola 
Diarienr 21FSN43 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden begär att reserverade investeringsmedel på 2,8 mkr till 
Christinaprojektet (VEP 2021-2023) lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott till Fastighets- 
och servicenämnden. Medlen ska användas för att projektera tillbyggnaden av skolan. 
  
Fastighets- och servicenämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnationen av kök och matsal pågår för fullt, och färdigställs i slutet av 2021. 
Samtidigt pågår projekteringen av tillbyggnation av skolan, upphandlingen av entreprenaden 
planeras genomföras hösten 2021. 
 
För kök och matsal är finansieringen klar, medel beviljades av Kommunstyrelsen 2021-01-11. 
För tillbyggnaden av skolan saknas i dagsläget ca 10,5 mkr för 2021. Nu finns 3,2 mkr reser-
verat i Kommunstyrelsens centrala pott för Christinaprojektet. Planen för 2021 är att 400 tkr 
ska användas för att projektera ombyggnationen av Olof Palmes gata (separat ärende från 
Samhällsbyggnadsnämnden). De resterande 2,8 mkr ska användas för projektering av till-
byggnaden av skolan. Vid beviljade av 2,8 mkr saknas cirka 7,7 mkr avseende 2021, vilka 
äskas i Verksamhetsplan 2022-2024. 
 
För mer information om tidplan med tillhörande utgiftsfördelning se ”Bilaga Christina-
projektet – Skola”, som även bifogats till VEP-äskande 2022-2024. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 34 
 

Investeringsuppföljning april 2021 
Diarienr 21FSN9 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner investeringsuppföljning - tertialuppföljning, april 
2021 och slutprognos. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar tertialuppföljning, april 2021 samt 
slutprognos för respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom 
enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsuppföljning - Tertial uppföljning, april 2021 och slutprognos 
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Sammanträdesprotokoll 11 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 35 
 

Månadsrapport maj och helårsprognos 2021 
Diarienr 21FSN1 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport maj samt helårsprognos 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport maj med helårsprognos 2021, 
för Fastighets- och servicenämnden, enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj och helårsprognos 2021 
Resultatrapport maj 2021 
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Sammanträdesprotokoll 12 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 36 
 

Information 
Diarienr 21FSN4 
 
Avdelningschef Kerstin Albertsson Bränn informerar om "Energiprojekt i Storfors Folkets 
Hus 2016-2017". 
 
Förvaltningschef Jan Ställ informerar om aktuellt läge. 
 
Förvaltningschef Jan Ställ återkopplar om fråga rörande tillgänglighet varmvattenbassängen i 
Öjebyn. 
 
Förvaltningschef Jan Ställ informerar om nuläge VEP 2022--2024. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 37 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 21FSN2 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Delegationsbeslut 2021-05-11, Hyreslättnader med anledning av coronapandemin, 21FSN2-6. 
Delegationspunkt 1a, delegat Marita Björkman Forsman. 
 
Delegationsbeslut 2021-05-19, Antagande av anbud Avanderska gården, Lillpite 19:19, 
21FSN2-7. Delegationspunkt 8c, delegat Jan Ställ. 
 
Delegationsbeslut anmälan om bisyssla. Delegat förvaltningschef Jan Ställ. 21FSN46-6. 
 
Delegationsbeslut anmälan om bisyssla. Delegat förvaltningschef Jan Ställ. 21FSN45-1. 
 
Delegationsbeslut anmälan om bisyssla. Delegat förvaltningschef Jan Ställ. 21FSN45-2. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 21FSN5 
 
Ärendebeskrivning 
De ledamöter och ersättare som deltog i den digitala konferensen Miljömålsdagarna 5-6 maj 
2021 berättar om de föreläsningar/seminarier de tycker var mest intressanta samt de delar man 
vill lyfta fram som särskilt angelägna. 
  
Marita Björkman Forsman informerar från sitt deltagande i Kommunala pensionärsrådet 
2021-06-03. 
  
Per Lönnberg informerar från sitt deltagande i Landsbygdspolitiska rådet 2021-03-04. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
 

Delgivningar 
Diarienr 21FSN3 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Debitering vid onödiga brandlarm fr.o.m 2021-05-01. 
 
Revisorernas svar på Fastighets- och servicenämndens yttrande avseende granskning av 
lokalförsörjning. 
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Sammanträdesprotokoll 16 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

Delgivningar protokoll 
Diarienr 21FSN10 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-04-12 §93 Tillsättande av dataskyddsombud. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-04-12 §78 Redovisning av internkontrollplan 2020 
och internkontrollplan 2021 för alla nämnder. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-24 §63, Föreskrift om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser i kommunen. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-24 §61, Plan för klimatanpassning. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-04-12 §97, Handlingsplan och Plan för 
klimatanpassning. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-24 §60, Personalpolicy. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-24 §59, Sammanträdesplan 2022. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-03 §113, Riktlinjer för kompetensförsörjning. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-03 §106, Månadsrapport Mars 2021 samt 
helårsprognos. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-06-07 §140, Månadsrapport april 2021 samt 
helårsprognos. 
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