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Ordförande Marita Björkman Forsman 

  

Justerande Bodil Wennerbrandt Sevastik 

  
 

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

 

Organ  Kost- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-06 

Anslags uppsättande 2021-12-07 Anslags nedtagande 2021-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen stab 
  

Underskrift/anslaget av Eva Nyström 

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

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Bodil Wennerbrandt Sevastik 

  

Justeringens plats och tid Vid sammanträdet 

  

Paragrafer              §§44-55 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Marita Björkman Forsman (S) (ordförande) 

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (vice ordförande) 
Anna Åström (MP) 
Margareta Hägglöf (M) 
Per Tjärdalen (M) 

  

Övriga deltagare Gabriella Sjöström (socialchef) 
Thomas Persson (controller) 
Therese Lifbom (verksamhetsutvecklare) 
Jan Ställ (förvaltningschef) 
Roger Öberg (controller) 
Helena Lundberg (avdelningschef) 
Helena Eriksson (IT-stöd, handläggare) 
Anders Berg, revisorernas ordförande, §44 
Gunnar Plym Forshell, §44 
Elin Johansson, §44 
Göran Eriksson, §44 
Hans Lundström, §44 
Åke Wallin, §44 
Camilla Strömbäck, KPMG, §44 
Eva Nyström (nämndsekreterare) 
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§ 44 
 

Revisorernas grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21KSN12 
 
Ärendebeskrivning 
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besöker revisorerna Kost- och 
servicenämnden för en diskussion om styrning och kontroll utifrån bifogat diskussions-
underlag. 
 
En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas upp vid 
ett kommande nämndsammanträde. 
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§ 45 
 

Val av ordförande och vice ordförande i Kost- och servicenämnden  
år 2022 
Diarienr 21KSN25 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Bodil Wennerbrandt 
Sevastik (S), Luleå kommun, till ordförande för Kost- och servicenämnden år 2022. 
 
Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman 
(S), Piteå kommun till vice ordförande för Kost- och servicenämnden år 2022. 
  
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice 
ordförande av fullmäktige i värdkommunen. 
 
I Kost- och servicenämndens reglemente, antaget av fullmäktige i Piteå 2020-06-22 §126, 
anges i §8 att samverkanskommunerna är överens om att posterna som ordförande respektive 
vice ordförande bör rotera varje år mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden 
och att posterna bör vara fördelade så att en kommun innehar ordförandeposten och den andra 
kommunen innehar vice ordförandeposten varje år. 
 
Samverkanskommunerna kan träffa särskild överenskommelse om att annat ska gälla för visst 
år. 
 
Piteå kommun har innehaft ordförandeposten under åren 2018 (fr.o.m. 15/3) – 2021. 
 
Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja 
ordförande respektive vice ordförande i Kost- och servicenämnden under år 2022 i enlighet 
med förslag till beslut. 
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§ 46 
 

Månadsrapport november och helårsprognos 2021 
Diarienr 21KSN1 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner månadsrapport november samt helårsprognos 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen presenterar månadsrapport november med helårsprognos 2021, för Kost- 
och servicenämnden, enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport november och helårsprognos 2021 
Resultatrapport november och helårsprognos 2021 
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§ 47 
 

Uppföljning internkontroll 2021 Kost- och servicenämnden 
Diarienr 21KSN10 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 3 och helåret 
2021. 
 
Kost- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen för tertial 3 och helåret 2021 
har varit tillräcklig. 
  
Ärendebeskrivning 
2020-12-02 §42, beslutade Kost- och servicenämnden om internkontrollplan 2021. 
 
Ledningsgruppen bedömer att den interna kontrollen för tertial 3 och helåret 2021 har varit 
tillräcklig, baserat på genomförda uppföljningar av den interna kontrollen under 2021 och 
föreslår att Kost- och servicenämnden beslutar enligt ledningsgruppens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan KSN tertial tre och helår 2021 
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§ 48 
 

Internkontrollplan 2022 Kost- och servicenämnden 
Diarienr 21KSN21 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner ledningsgruppens förslag till internkontrollplan för 
2022. 
  
Ärendebeskrivning 
Kost- och servicenämnden har gett ledningsgruppen i uppdrag att lämna ett förslag på 
internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan KSN 2022 
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§ 49 
 

Internbudget 2022, Kost- och servicenämnden 
Diarienr 21KSN23 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden fastställer internbudget 2022. 
  
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen har upprättat förslag till internbudget 2022 och föreslår att Kost- och 
servicenämnden godkänner förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2022, Kost- och servicenämnden 
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§ 50 
 

Kundundersökning matservice, Piteå kommun 
Diarienr 21KSN22 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen och uppdrar till ledningsgruppen att 
vidta åtgärderna. 
 
Socialnämnderna i Luleå kommun och Piteå kommun delges resultatet. 
  
Ärendebeskrivning 
Kost- och servicenämndens kunder består av personer i ordinärt boende i Luleå kommun och 
Piteå kommun samt personer inom särskilt boende i Luleå kommun. Under våren 2021 
genomförde socialtjänsten i Luleå kommun en enkätundersökning för att ta reda på vad 
personer i särskilt boende tycker om den mat som serveras. Resultatet visade att de generellt 
var nöjda med maten. 
 
Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning bland personer i ordinärt boende Piteå 
kommun som har matservice för att ta reda på vad de tycker om den mat som levereras. 
Enkätfrågorna var i stort desamma som ställdes i undersökningen riktad till kunder inom 
särskilt boende Luleå kommun. Resultatet visade även nu att kunderna generellt är nöjd med 
maten som levereras. 
 
Resultatet från kundundersökningen och lämnade kommentarer kommer att ingå i 
verksamhetens utvecklingsarbete och med anledning av undersökningen kommer följande 
åtgärder att vidtas: 

 Påminna kunderna och hemtjänsten att maträtterna kommer med kokta grönsaker. Om 
färska grönsaker önskas så behöver dessa köpas separat av kunden. 

 Förtydligande när tillbehör som sylt kommer med maten. 
 Uppmuntra hemtjänsten att skicka in avvikelser. 
 Uppdatera befintlig folder rörande matservice. 

 
Beslutsunderlag 
Kundundersökning matservice ordinärt boende 
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§ 51 
 

Information 
Diarienr 21KSN4 
 
Ärendebeskrivning 
Information nuläge, inklusive corona, i Piteå och Luleå. 
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§ 52 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KSN5 
 
Ledningsgruppen återrapporterar angående uppdraget att genomföra en konsekvensanalys om 
andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. 
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§ 53 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 21KSN2 
 
Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 54 
 

Delgivningar 
Diarienr 21KSN3 
 
Inga delgivningar är anmälda. 
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§ 55 
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 21KSN9 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden noterar delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-01 §157, Delårsrapport augusti 2021 för Piteå 
kommun och kommunkoncern. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-02 §240, Piteå kommuns riktlinjer för ökad 
samverkan. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-02 §241, Tillämpningsanvisning 
Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-22 §275, Sammanträdesplan. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-22 §267, Månadsrapport oktober 2021. 
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