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

 

Organ  Kost- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Anslags uppsättande 2021-04-30 Anslags nedtagande 2021-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen stab 
  

Underskrift/anslaget av Eva Nyström 

Plats och tid Sammanträdesrum Backa, stadshuset Piteå  kl. 13:00-16:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Margareta Hägglöf 

  

Justeringens plats och tid Fastighets- och serviceförvaltningen stab, 2021-04-29  kl. 13:00 

  

Paragrafer              §§7-17 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande)  

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (vice ordförande)   
Margareta Hägglöf (M)   
Per Tjärdalen (M)   
Marianne Hedkvist (S), tjänstgörande ersättare   

  

Övriga deltagare Gabriella Sjöström (socialchef)   
Thomas Persson (controller)   
Therese Lifbom (verksamhetsutvecklare)   
Jan Ställ (förvaltningschef)   
Roger Öberg (controller)   
Helena Lundberg (avdelningschef)   
Helena Eriksson (Administratör/IT-stöd)   
Maria Nordlund (Bergstadens vård- och omsorgsboende), §14   
Anna Sjögren-Lindblom (Bergstadens vård- och omsorgsboende), §14   
Eva Nyström (nämndsekreterare)   
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§ 7 
 

Tillsättande av dataskyddsombud 
Diarienr 21KSN16 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden utnämner Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas 
Persson till biträdande dataskyddsombud för Kost- och servicenämnden. 
  
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda 
dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 
deras organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 
på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud för Kommunstyrelsen var utnämnd till dataskyddsombud 
även för övriga nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta 
har bedömts fungera bra, och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en 
likvärdig hantering av behandling av personuppgifter. 
 
Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att 
fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali 
Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 
och tillhör kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning. 
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§ 8 
 

Kost- och servicenämndens verksamhetsplan 2022-2024 
Diarienr 21KSN15 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden fastställer verksamhetsplan 2022 - 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till verksamhetsplan 2022-2024 för Kost- och servicenämnden har upprättats 
utifrån grundläggande uppdrag, politiskt uppsatta mål samt av Kommunfullmäktige fastställd 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Piteå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
KSN VEP 20222-2024 v_2.0 
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§ 9 
 

Revisorernas grundläggande granskning 2020 - granskningsrapport 
Diarienr 21KSN11 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden antar yttrande över kommunrevisorernas grundläggande 
granskning 2020. 
  
Ärendebeskrivning 
KPMG revisorers grundläggande granskning 2020, sammanfattas i form av 
rekommendationer: 

1. Det saknas egna nämndspecifika mål i flertalet nämner/styrelsen. Vår bedömning är att 
nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål 

2. I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen ska uppnås. 

3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan stärkas ytterligare. 
4. Vi anser är att en risk- och väsentlighetsanlys är en förutsättning för en adekvat 

internkontrollplan. I de fall internkontrollplaner inte finns upprättade uppmanar vi 
nämnden att skyndsamt arbeta fram och besluta om internkontrollplan. Generellt anser vi 
att en internkontrollplan ska arbetas fram och fastställas innan det nya verksamhetsåret 
börjar. 

5. Kunskapen generellt i kommunen gällande internkontroll och dess arbete anser vi inte är 
tillfredsställande. Vi rekommenderar därför en kommunövergripande utbildning avseende 
risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga 
nämnder/styrelseledamöter inkl. ersättare. Att inkludera ersättarna är viktigt då samtliga 
ledamöter är ansvarig för den interna kontrollen. 

6. Att samhällsbyggnadsnämnden formulerat mål i beslutade styrande 
dokument/underliggande beslut är positivt. Dock är vår bedömning att om dessa ska ses 
som nämndspecifika mål finns ett behov att tydliggöra och lyfta fram dessa på ett tydligt 
sätt. 

Revisorerna uppmanar till yttrande från nämnden senast 31 maj. 
 
Kost- och servicenämnden omfattas av rekommendationerna i punkt 1, 2 och 5. 
 
Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden antar ledningsgruppens förslag till 
yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande över grundläggande granskning 2020 
Kommunrevisorernas slutdokument 
Granskningsrapport KPMG 
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§ 10 
 

Uppföljning internkontroll 2021 
Diarienr 21KSN10 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll för perioden  
2021-01-01—2021-04-08. 
 
Kost- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen för perioden 2021-01-01—
2021-04-08 har varit tillräcklig. 
  
Ärendebeskrivning 
2021-01-19 §2, beslutade Kost- och servicenämnden om internkontrollplan 2021. 
 
Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen 
för perioden 2021-01-01—2021-04-08 har varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan KSN 2021 
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§ 11 
 

Månadsrapport och helårsprognos 
Diarienr 21KSN1 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner månadsrapport mars samt helårsprognos 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen presenterar månadsrapport mars med helårsprognos 2021, för Kost- och 
servicenämnden, enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport mars och helårsprognos 2021 
Resultatrapport mars och helårsprognos 2021 
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§ 12 
 

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige i Piteå, 
främjande av närodlat och ekologiskt 
Diarienr 21KSN14 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner ledningsgruppens förslag på hur verksamheten ska 
arbeta för att främja närodlat och ekologiskt. 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 §4 att ge den gemensamma kost- och 
servicenämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten ska arbeta för att främja 
närodlat och ekologiskt. 
 
Ledningsgruppen föreslår Kost- och servicenämnden följande förslag för att främja närodlat 
och ekologiskt: 
- Fastställa nämndsmål som ger stöd åt lokalproducerade och ekologiska livsmedel. 
- Verka för att öka lokalproducerade livsmedel i samband med livsmedelsupphandlingar 

exempelvis genom att föra dialog med lokala producenter och tillskapa varukorgar. 
- Verka för att öka ekologiska livsmedel i samband med livsmedelsupphandlingar genom 

kravställande. 
- Inhandla närodlade/lokalproducerade livsmedel när möjlighet ges inom givna ekonomiska 

ramar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-19 §4 
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§ 13 
 

Avvikelserapportering måltidsservice 
Diarienr 21KSN6 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2020-09-01 --  
2020-12-31. 
 
Kost- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder 
med anledning av inkomna avvikelserapporter. 
 
Socialnämnden, Luleå kommun delges redovisningen. 
 
Socialnämnden, Piteå kommun delges redovisningen. 
  
Ärendebeskrivning 
I februari 2019 startade Kost- och servicenämnden sin verksamhet som omfattar produktion 
av mat till ordinärt boende i Piteå kommun och socialtjänstens verksamheter i Luleå kommun. 
 
Ett system för rapportering av avvikelser finns, en gemensam e-tjänst, där berörda i respektive 
kommun dokumenterar inträffade avvikelser. Avvikelserna är underlag för 
kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. 
 
Det finns system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten i respektive 
kommun och Fastighets- och serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
2020 T3 Avvikelser Öjebyns produktionskök sammanställning KSN 1.0 
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§ 14 
 

Information 
Diarienr 21KSN4 
 
Ärendebeskrivning 
Information nuläge inklusive corona, i Piteå och Luleå. 
 
Information status vecka 14 2021. 
  
Therese Lifbom informerar om resultatet av enkät särskilt boende, Luleå. 
  
Maria Nordlund och Anna Sjögren-Lindblom, Bergstadens vård- och 
omsorgsboende, informerar om "Hur kommer måltiderna in i kärnverksamheterna i Luleå". 
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§ 15 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 21KSN2 
 
Ärendebeskrivning 
Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 16 
 

Delgivningar 
Diarienr 21KSN3 
 
Ärendebeskrivning 
Inga delgivningar är anmälda. 
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§ 17 
 

Delgivningar protokoll 
Diarienr 21KSN9 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 §16, Sammanträdesplan 2021. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 §9, Månadsrapport november 2020. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-03-08 §29, Informationshanteringsplaner för 
Kommunledningsförvaltningen. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-03-22 §4, Räkenskaps- och 
förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 
2020. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-03-22 §3, Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring till år 2021. 
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