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Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Helena Eriksson 

  

Ordförande Marita Björkman Forsman 

  

Justerande Veronica Pedersen 

  
 

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

 

Organ  Fastighets- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Anslags uppsättande 2022-11-11 Anslags nedtagande 2022-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen, stab 
  

Underskrift/anslaget av Helena Eriksson 

Plats och tid Fasanen, stadshuset  kl. 10:00-16:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Veronica Pedersen 

  

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-10  kl. 15:00 

  

Paragrafer              §§68-79 
§67 redovisas i 
separat protokoll 
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Sammanträdesprotokoll 2 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 

Anna Åström (MP) (vice ordförande) 
Marianne Hedkvist (S) 
Veronica Pedersen (S) 
Per Lönnberg (V) 
Margareta Hägglöf (M) 
Agneta Ehlin (C) 
Tommy Bjernhagen (SJV) 
Daniel Bylund (KD) 

  

Övriga deltagare Lars-Eric Lindgren (S) (adjungerad ersättare) 
Lena Nordqvist (V) (adjungerad ersättare) 
Erik Lundström (L) 
Jan Ställ (förvaltningschef) 
Helena Lundberg (avdelningschef) §§71-73 
Kerstin Albertsson Bränn (avdelningschef) §75 
Emma-Maria Wiklund (dietist) §§71-73 
Helena Eriksson (nämndsekreterare) 
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Sammanträdesdatum  
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68 
 

Val av justerare 
Diarienr 22FSN1 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden utser Veronica Pedersen (S) till justerare. 
 
Fastighets- och servicenämnden beslutar att protokollet justeras digitalt senast torsdag den 10 
november kl 15.00. 
  
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren föreslår Veronica Pedersen (S) som justerare och att justering sker digitalt 
senast torsdag den 10 november kl. 15.00. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§69 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras kl 10.05 för information om Svenska kommunförsäkringar samt en 
redovisning av SCB:s medborgarundersökning.  
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Sammanträdesprotokoll 6 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70 
 

Allmänheten frågar 
Diarienr 22FSN12 
 
Ingen från allmänheten närvarar. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71 
 

Projekt Klimatlådan – redovisning och förslag till beslut 
Diarienr 22FSN66 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisning av projekt Klimatlådan. 
 
Fastighets- och servicenämnden beslutar att projekt Klimatlådan ska avslutas och att 
Klimatlådan blir ett av verktygen som avdelning Måltider använder för att minska 
serveringssvinnet. 
  
Fastighets- och servicenämnden ger Fastighets- och serviceförvaltningen i uppdrag att i 
samband med redovisning av matsvinnet också följa upp och redovisa hur Klimatlådan 
fortskrider. 
  
  
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och servicenämnden beslutade den 14 oktober 2021 att avdelning Måltider under 
2022 provar införa Klimatlådan på Strömbacka gymnasium i första etappen och därefter på ett 
begränsat antal enheter. En styrgrupp utsågs där två av nämndens ledamöter ingick. 
 
Syftet med projektet är att bidra till ökad hållbarhet genom att minska matsvinnet 
(serveringssvinnet) i de kommunala köken. Klimatlådan är ett koncept som ger personal och 
elever möjlighet att köpa överbliven mat från serveringslinjen i förskolor och skolor som 
annars skulle ha slängts. Projektet pågick från januari till och med augusti innevarande år. 
 
Ett regelverk har tagits fram som anger hur Klimatlådan ska fungera för att säkerställa korrekt 
hantering. Informationen till köken har varit tydlig med att efter sista serveringen ska inte mer 
mat ställas fram eller värmas, det är bara mat som redan är utsatt på serveringslinjen och som 
inte får sparas som är aktuell för Klimatlådan. Under projekttiden såldes Klimatlådor som 
bidrog till ett minskat matsvinn med knappt 160 kg. 
 
Förvaltningen har utvärderat projektet och bedömer att Klimatlådan bidrar till minskat 
matsvinn. Projektet har mött positiv respons från personal och elever samt inte inneburit ökad 
arbetsbelastning för kökets personal. Därför föreslås att projektet avslutas och att konceptet 
används som ett ordinarie verktyg i arbetet med att minska matsvinn i kommunens förskolor 
och skolor. Måltidsservice ambition är att minska matsvinnet så att det inte ska finnas mat att 
sälja. 
  
Beslutsunderlag 
Utvärdering Klimatlådan 
Utvärdering Klimatlådan bildspel 
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Sammanträdesprotokoll 8 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72 
 

Prisutveckling livsmedel 
Diarienr 22FSN42 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden tar del av informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
Priserna på livsmedel har ökat kraftigt under 2022 till följd av kraftigt höjda priser på bland 
annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter, drivmedel, energi och foder. De som varit 
under året avseende livsmedel har både omfattat fler produkter och gett större ekonomiska 
konsekvenser än tidigare. Kostnadsutvecklingen för livsmedel bedöms avta framgent men 
livsmedelskostnaderna ligger fortsatt på en betydligt högre nivå än tidigare. 
 
Måltidsservice uppdrag är att bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, därför 
krävs åtgärder för att begränsa effekterna av de kraftigt ökade priserna. De prisaviseringar 
som varit fram till september har inneburit en kostnadsökning på livsmedel med ca 18 %, 
vilket motsvarar knappt 5 mkr för 2022. 
 
1 oktober började det nya livsmedelsavtalet att gälla vilket momentant innebar en 
prissänkning. 1 november var årets sista prisjustering där den nya grossisten hade rätt att 
justera priserna utifrån faktiska kostnadsökningar sedan 22 mars innevarande år. Analys av 
prisaviseringar från 1 november pågår. De kostnadsökningar som aviserades hänvisade till 
kraftigt höjda priser på bland annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter, drivmedel, 
energi och foder. 
 
De åtgärder som vidtagits är: 
- ersatt laxsoppan med fisksoppa 
- halverat antal serveringar av de fyra dyraste serveringarna 
- äldreomsorgen erbjuds ett lunch- och ett middagsalternativ 
- förskola/skola serveras veckosoppan bara de dagar det serveras mat som innehåller blod, 
fläsk och lever 
- lyft arbetet med att minska matsvinn 
 
Vidtagna åtgärder motsvarar minskade livsmedelskostnader med drygt 350 tkr innevarande år 
och 900 tkr på årsbasis, utifrån de åtgärder som kan kostnadsberäknas. Till detta kommer 
besparingar som kan hänföras till minskat matsvinn. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73 
 

Återrapportering näringsriktiga skolmåltider 
Diarienr 22FSN61 
 
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 
2021/2022 års uppföljning visar att resultatet per område är detsamma som föregående år 
förutom ett område, Vitamin D där resultatet försämrats. Detta påverkar även den totala 
bedömningen. 
 
Åtgärder 
- Se över möjligheter att servera fet fisk 
- Fortsatt arbete med fettkvalitet 
 
Beslutsunderlag 
Presentation nov 
 
 
  

Page 9 of 15



Sammanträdesprotokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Sammanträdesplan 2023 Fastighets- och servicenämnden 
Diarienr 22FSN49 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden fastställer sammanträdesplan 2023 för Fastighets- och 
servicenämnden. 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar förslag till sammanträdesplan 2023 för 
Fastighets- och servicenämnden. 
 
Fastighets- och servicenämnden föreslås fastställa sammanträdesplan 2023 enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2023 Fastighets- och servicenämnden 
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Sammanträdesprotokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 75 
 

Information 
Diarienr 22FSN6 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Ställ informerar om aktuellt läge samt om Christinaprojektet. 
 
Avdelningschef Kerstin Albertsson Bränn återrapporterar om NKI-undersökning samt om 
aktuellt läge i fastighetsbeståndet, Porsnässkolan och Björklunda förskola. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 22FSN3 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Delegationsbeslut 2022-09-19, Upphandling arbetsskor Städenheten, 22FSN3-19, 
Delegationspunkt 6c, delegat Anna Richardsson. 
 
Delegationsbeslut 2022-10-19, Upphandling konsulttjänst, 22FSN3-20, Delegationspunkt 6c, 
delegat Jan Ställ. 
 
Delegationsbeslut 2022-10-19, Upphandling Strategidagar 2022, 22FSN3-21, 
Delegationspunkt 6b, delegat Jan Ställ. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag 
Diarienr 22FSN11 
 
Inget nytt att rapportera. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 78 
 

Delgivningar 
Diarienr 22FSN4 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg 
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Sammanträdesprotokoll 15 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-03  

 
Fastighets- och servicenämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 79 
 

Delgivningar protokoll 
Diarienr 22FSN5 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-08-25 
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