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Beslutande  Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (ordförande) 

Marita Björkman Forsman (S) (vice ordförande) 
Anna Åström (MP) 
Carola Lidén (C) 
Margareta Hägglöf (M) 

  

Övriga deltagare Gabriella Sjöström (socialchef) 
Maria Backe (enhetschef) 
Linnéa Johansson (måltidsutvecklare) 
Jan Ställ (förvaltningschef) 
Helena Lundberg (avdelningschef) 
Camilla Wikström (controller) 
Oskar Åberg (ekonom) 
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§ 15 
 

Avstämning mot självkostnadskalkylen tertial 1 2022 
Diarienr 22GKN11 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå (GKN) godkänner redovisning av 
självkostnadskalkyl kontra verkliga kostnader för perioden 2022-01-01 till och med 2022-04-
30. 
  
Ärendebeskrivning 
Avstämning har skett för perioden 2022-01-01 till och med 2022-04-30, självkostnadskalkyl 
kontra verkliga kostnader. Totalt har Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå 
debiterats 408 tkr för mycket för perioden. 
 
Avstämning till och med april visar att Luleå kommun har debiterats 320 tkr för mycket och 
Piteå kommun har debiterats 88 tkr för mycket. Antal specialkostportioner har minskat med 
2418 portioner och normalkostportioner har ökat med 609 portioner, nettoförändring -1809 
portioner. Avräkning mellan kommunerna sker per 2022-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning avstämning GKN jan-april 2022 
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§ 16 
 

Uppföljning internkontroll 2022 
Diarienr 22GKN16 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå godkänner uppföljning av internkontroll för 
tertial 1 2022. 
 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå bedömer att den interna kontrollen för 
tertial 1 2022 har varit tillräcklig. 
  
Ärendebeskrivning 
2021-12-06 §48, beslutade Gemensam Kost - och servicenämnd Piteå - Luleå  om 
internkontrollplan 2022. 
 
Ledningsgruppen bedömer att den interna kontrollen för tertial 1 2022 har varit tillräcklig, 
baserat på genomförda uppföljningar av den interna kontrollen under 2022 och föreslår att 
Gemensam Kost - och servicenämnd Piteå - Luleå beslutar enligt ledningsgruppens 
bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan GKN tertial 1 2022 
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§ 17 
 

Grundläggande granskning 2021, yttrande 
Diarienr 22GKN13 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå antar yttrande över kommunrevisorernas 
grundläggande granskning 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
KPMG revisorers grundläggande granskning 2021, sammanfattas i form av ett antal 
synpunkter: 
  

1. Vi ser positivt på att flertalet nämnder beslutat om de svar som lämnats i samband 
med den grundläggande granskningen till revisionen. 

2. Det saknas egna nämndspecifika mål i vissa nämner/styrelsen. Vår bedömning är att 
nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål (avser de nämnder som inte 
har nämnd-/styrelsespecifika mål). 

3. De nämndspecifika målen bör tydliggöras preciseras exempelvis hur mycket 
respektive målen ska minska/öka (avser de nämnder som inte preciserat nämnd-
/styrelsespecifika målen. 

4. I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen ska uppnås (avser de nämnder som bedömer att de inte 
når uppsatta mål). 

5. Säkerställa att barnkonventionen implementerats i nämnden/styrelsens arbete (avser 
samtliga nämnder). 

6. Se över möjligheterna att ta fram en underhållsplan (avser fastighets- och 
servicenämnden). 

7. Ta fram ett styrande dokument som tydliggör hur gången vid extra ordinära händelser 
ska hanteras (avser den gemensamma räddningsnämnden). 

8. 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 (gäller ej för kultur- och 
fritidsnämnden). 

 
Revisorerna uppmanar till yttrande från nämnden senast 31 maj. 
 
Gemensam Kost - och servicenämnd Piteå - Luleå  berörs av punkt 3 och 8. 
 
Ledningsgruppen föreslår att GKN antar ledningsgruppens förslag till yttrande över 
kommunrevisorernas årliga granskning. 
 

Page 6 of 14



Sammanträdesprotokoll 
Gemensam Kost- och servicenämnd 
Piteå - Luleå 
Sammanträdesdatum 
2022-05-04 

 

 
 

 7 (14) 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
Rapport grundläggande granskning 2021 
Slutdokument grundläggande granskning 2021 
Yttrande över grundläggande granskning 2021 
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§ 18 
 

Grundläggande granskning 2021, yttrande 
Diarienr 22GKN15 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå antar yttrande över Luleå 
kommunrevisorers grundläggande granskning 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Luleå kommuns revisorers grundläggande granskning 2021, sammanfattas i form av följande 
rekommendationer: 
 
1. I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan 
för hur målen ska uppnås. 
 
2. Säkerställa att barnkonventionen implementerats i nämndens arbete 
 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå omfattas av rekommendationen; 1 
 
Revisorerna uppmanar till yttrande från nämnden senast 31 maj. 
 
Ledningsgruppen föreslår att Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå antar 
ledningsgruppens förslag till yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande över grundläggande granskning 2021 
Kommunrevisorerna Luleå grundläggande granskning - slutdokument 
Revisorernas grundläggande granskning 2021 - granskningsrapport 
 
 
  

Page 8 of 14



Sammanträdesprotokoll 
Gemensam Kost- och servicenämnd 
Piteå - Luleå 
Sammanträdesdatum 
2022-05-04 

 

 
 

 9 (14) 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Månadsrapport april och helårsprognos 2022 
Diarienr 22GKN2 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå godkänner månadsrapport april samt 
helårsprognos 2022. 
  
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen presenterar månadsrapport april med helårsprognos 2022, för Gemensam 
Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå, enligt underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport april och helårsprognos 
Resultatrapport april och helårsprognos 
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§ 20 
 

Prisutveckling livsmedel 
Diarienr 22GKN18 
 
Beslut 
Gemensam kost- och servicenämnd Piteå och Luleå 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 
prisaviseringar som rört livsmedel hittills under året har både omfattat fler produkter och gett 
större ekonomiska konsekvenser. Framgent bedöms livsmedelspriserna stiga ytterligare. 
 
Ledningsgruppen har beslutat se över åtgärder för att begränsa effekterna av de kraftigt ökade 
priserna. En arbetsgrupp har utsetts som arbetar med frågan. 
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§ 21 
 

Information 
Diarienr 22GKN6 
  
Ärendebeskrivning 
Information nuläge, i Piteå och Luleå. 
 
Information kring krisberedskap. 
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§ 22 
 

Delgivningar 
Diarienr 22GKN4 
 
Inga delgivningar är anmälda 
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§ 23 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 22GKN3 
 
Inga delegationsbeslut redovisas. 
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§ 24 
 

Delgivningar protokoll 
Diarienr 22GKN5 
 
Beslut 
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå noterar delgivningarna av protokoll. 
  
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-03-28 §43 Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 2022. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-03-28 §44, Räkenskaps- och 
förvaltningsgranskning för år 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 
2021. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-04-11 §74 , Redovisning av internkontrollplan 2021 
och internkontrollplan 2022 för alla nämnder. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-04-11 §87, Plan för aktualisering av styrande 
dokument 2022. 
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