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Justerande Margareta Hägglöf 

  
 

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

 

Organ  Kost- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-07 

Anslags uppsättande 2021-09-08 Anslags nedtagande 2021-09-30 

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, 2021-09-07  kl. 16:00 

  

Paragrafer              §§28-37 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (vice ordförande) 
Anna Åström (MP) 
Carola Lidén (C) 
Margareta Hägglöf (M) 
Anja Johansson (S) (tjg ersättare) 

  

Övriga deltagare Gabriella Sjöström (socialchef) 
Thomas Persson (controller) 
Therese Lifbom (verksamhetsutvecklare) 
Jan Ställ (förvaltningschef) 
Roger Öberg (controller) 
Helena Lundberg (avdelningschef) 
Eva Nyström (nämndsekreterare) 
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§ 28 
 

Delårsrapport augusti 2021 
Diarienr 21KSN20 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport augusti 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen har upprättat förslag till delårsrapport augusti 2021 och föreslår Kost- och 
servicenämnden att godkänna förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
KSN delårsrapport 2021 
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§ 29 
 

Uppföljning internkontroll tertial två 2021 Kost- och servicenämnden 
Diarienr 21KSN10 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial två, 2021-04-16 
- 2021-08-31. 
 
Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen 
för perioden 2021-04-16 - 2021-08-31 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 2021-04-16 - 2021-08-31 har varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontroll KSN tertial två 2021 
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§ 30 
 

Avstämning mot självkostnadskalkylen tertial två 2021 
Diarienr 21KSN8 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner redovisning av självkostnadskalkyl kontra verkliga 
kostnader för perioden 2021-01-01 till och med 2021-08-31. 
  
Ärendebeskrivning 
Avstämning har skett för perioden 2021-01-01 till och med 2021-08-31, självkostnadskalkyl 
kontra verkliga kostnader. Totalt har Kost- och servicenämnden debiterats 312 tkr för mycket 
under perioden. 
 
Rapport för tertial två visar att Luleå kommun har debiterats 258 tkr för mycket och Piteå 
kommun har debiterats 54 tkr för mycket. Antal specialkostportioner har ökat med +1 955 
portioner och normalkostportioner har minskat med -6 366 portioner, nettoförändring -4 411 
portioner. Avräkning mellan kommunerna kommer att ske per 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning januari-augusti 2021 KSN 
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§ 31 
 

Sammanträdesplan 2022 Kost- och servicenämnden 
Diarienr 21KSN18 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden fastställer sammanträdesplan 2022 för Kost- och servicenämnden. 
  
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar förslag till sammanträdesplan 2022 för Kost- 
och servicenämnden. 
 
Kost- och servicenämnden föreslås fastställa sammanträdesplan 2022 enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2022 Kost- och servicenämnden 
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§ 32 
 

Kommungemensam del av informationshanteringsplan 
Diarienr 21KSN19 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden antar den kommungemensamma delen av 
Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen. 
  
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård, bland annat framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan 
gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
 
I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en 
Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
Informationshanteringsplanen (IHP) är processbaserad, till skillnad från tidigare planer som 
utgått från pappersburna rutiner. IHP tar fasta på informationens rörlighet, det faktum att 
fysisk lagring är föränderlig över tid och fångar upp mycket mer information om varje 
handling än tidigare Dokumenthanteringsplan. 
 
Den nya Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens 
upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13, §21. Den 
representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet 
att: 
- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess 

processer 
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. 

gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa 
hanteringsanvisningar som utgör stommen i informationshanteringsplanen. 

 
Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutad Dokumenthanteringsplan. Fortsatt 
inventering och kartläggning av handlingar som kvarstår kommer att tas till beslut när dessa 
är färdigställda. 
 
Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar både för handlingar som är 
specifika för Kommunstyrelsen samt kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av 
alla nämnder samt Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som 
är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig, 
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Kommunstyrelsen uppmanar, i beslut 2021-03-08 §29, samtliga nämnder att anta den 
kommungemensamma delen av Informationshanteringsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
§29 KS Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen 
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§ 33 
 

Information 
Diarienr 21KSN4 
 
Ärendebeskrivning 
Information nuläge, inklusive corona, i Piteå och Luleå. 
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§ 34 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KSN5 
 
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) väcker ärende om uppdrag till ledningsgruppen att 
genomföra en konsekvensanalys om andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska 
öka. 
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§ 35 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 21KSN2 
 
Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 36 
 

Delgivningar 
Diarienr 21KSN3 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden noterar delgivningen. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivning anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Skrivelse från Luleå kommuns revisorer angående yttrande grundläggande granskning 2020 
Kost- och servicenämnden. 
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§ 37 
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 21KSN9 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-06-21 §89, Taxa för kopia och avskrift av allmän 
handling. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-06-21 §88, Budget 2022 och VEP 2022-2024. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-08-23 §180, Riktlinjer för inköp. 
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