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 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Torsgatan 1, 14 mars 2022 kl 13:07-14:48 

Beslutande Ledamöter 
Staffan Svensson (C), Ordförande 
Gun-Britt Löfdahl (S), 1:e vice ordförande 
Annika Svensson (M) 
John-Wilhelm Pahlm (C) 
Sören Pedersen (-) 
Rose-Marie Edlund (S) 

 Lars-Erik Blank (M) 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Carl Westman, verksamhetschef måltidsservice Lisa Larsson (§13-14 
och §16) och administrativ chef/nämndsekreterare Christel Rehmark 

Justeringsplats Servicekontoret  Paragrafer §§ 9-17 
Justeringsdag 2022-03-17  

Sekreterare ......................................................  
 Christel Rehmark  

Ordförande ................................................. 

 

 Staffan Svensson  

Justerare .................................................  
 Gun-Britt Löfdahl  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-18 Datum då anslaget tas ned 2022-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Servicekontoret 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Christel Rehmark Utdragsbestyrkande 
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SE § 9 Dnr SE 8762  

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att utse Gun-Britt Löfdahl (S) att, tillsammans med 
ordförande, justera protokollet. 
 
 
_______ 
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SE § 10 Dnr SE 8763  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
_______ 
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SE § 11 Dnr SE 2021/00135  

Remiss Avfallsföreskrifter 

Beslut 
1. Servicenämnden beslutar att anta servicekontorets förslag till yttrande över remissen. 
2. Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända yttrandet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 
Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022. Med 
en uppdaterad koncerngemensam föreskrift tydliggörs ansvaret för avfallshantering för 
kommun, renhållare, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. Avfallsföreskriften 
visar på konkreta åtgärder och rutiner för av hur vi tillsammans ska hantera avfall i 
Halmstads kommun. 
 
Remissen gäller granskningsversion av avfallsföreskrifter då ärendet varit aktuellt i 
nämnden vid tidigare tillfälle under 2021. 

Förslag till beslut 
1. Servicenämnden beslutar att anta servicekontorets förslag till yttrande över remissen. 
2. Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända yttrandet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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SE § 12 Dnr SE 2022/00036  

Remiss av Program för räddningstjänsten, beredskapszoner 
vid kärnteknisk olycka  

Beslut 
1. Servicenämnden beslutar att anta servicekontorets yttrande över remissen. 
2. Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända yttrandet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 
Regeringen har på förslag från Strålskyddsmyndigheten beslutat att ändra i 
beredskapszonerna kring våra kärnkraftverk och man har även lagt till en planeringszon. 
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022, vissa tillkomna paragrafer som först 
börjar gälla 1 juli 2022. 
 
Länsstyrelsen i Halland har, som ansvarig myndighet vid en kärnteknisk olycka, reviderat 
sina planer och även upprättat en ny huvudplan för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen.  
 
För att implementera den nya förordningen, de förändrade beredskapszonerna och 
tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland 
bjudit in Halmstads kommun (bland andra) att inkomma med synpunkter. 
 

Förslag till beslut 
1. Servicenämnden beslutar att anta servicekontorets yttrande över remissen. 
2. Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända yttrandet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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SE § 13 Dnr SE 2022/00041  

Revidering av gemensamma principer för inköp av livsmedel 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att anta ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 
offentliga köken i Halland 2022-2024”. 

Ärendet 
Servicenämnden i Halmstads kommun beslutade att anta ”Gemensamma principer för 
inköp av livsmedel” 2020-12-14. 
Principerna för inköp av livsmedel är framtagna av ”Halländska livsmedelsnätverket” 
som består av måltidsansvariga, utvecklare, upphandlare samt hållbarhetskompetens 
från Hallands kommuner och Region Halland. Principerna ska revideras vartannat år. 
 
Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för följande två punkter: 
- Punkten ”Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund  
 Prioriteras” har formulerats om till ”Livsmedel som medför korta transportavstånd från producent 
till slutkund prioriteras vid produktval”.  Syftet är att förtydliga att det är vid val av vilken 
sorts produkter som ska upphandlas och beställas vi kan göra dessa avvägningar. På 
grund av de rättsliga principerna i upphandlingslagstiftningen kan vi inte ställa detta som 
krav på produkterna i själva upphandlingen. 
 
- I de ursprungliga principerna hänvisade vi till upphandlingsmyndighetens fisklista  
för kravställning. Upphandlingsmyndigheten har sedan dess valt att sluta med sin egen 
fisklista, och hänvisar i sina kriterier till andra underlag, bland annat WWFs fisklista som 
har motsvarande ambitionsnivå. I principerna har formuleringen därför ändrats till ”Fisk 
och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s 
(Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Grön" enligt WWF:s fisklista, 
undantag för lax där ”Gul” accepteras”, för att harmoniera med Upphandlingsmyndighetens 
kriterier. 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att anta ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 
offentliga köken i Halland 2022-2024”. 
 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
   
_______ 
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SE § 14 Dnr SE 2022/00055  

Initiativärende från Socialdemokraterna gällande att skänka 
matsvinn från kommunens verksamheter 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att bifalla Gun-Britt Löfdals (S) initiativärende och  
ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att matsvinn från kommunens 
verksamheter skänks till organisationer med syfte att gynna hemlösa och invånare som 
har det extra svårt. 

Ärendet 
Gun-Britt Löfdals (S) har till dagens sammanträde väckt ett initiativärende gällande 
hantering av matsvinn från kommunens verksamheter. 
 
Nattcaféets verksamhet riktar sig till de personer som är permanent hemlösa. Personer 
som saknar bostad och är hänvisade till akutboende eller härbärge. Där finns också de 
som har en osäker boendesituation och flyttar runt bland kompisar. För att kunna stödja 
och hjälpa dessa tar verksamheten emot allt från kläder, hygienartiklar och annat sådant 
som är livsnödvändigt som mat. En insats som vi ser att vi i kommunen skulle kunna 
göra för att stödja invånare som har det extra svårt är att bidra med att skänka delar av 
vårt matsvinn till Nattcaféet och dess verksamhet. 
  
Socialdemokraterna i Servicenämndens föreslår: 
- Att förvaltningen titta på möjligheten att se hur vi kulle kunna bidra utifrån olika 
perspektiv; lagringssvinn, beredningssvinn och tillagningssvinn. 
- Att förvaltning tar kontakt med Nattcaféet för att se hur upphämtning samt 
organisering av detta kan ske på bästa sätt. 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt Socialdemokraternas initiativärende. 
 
 
_______ 
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SE § 15 Dnr SE 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
      

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
_______ 
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SE § 16 Dnr SE 2022/00007  

Information 

 
Lisa Larsson informerar om avisering från livsmedelsgrossister om prishöjningar.  
 
Carl Westman informerar om: 
- Heltid som norm 
- Servicekontorets olika verksamheter 
- Den ukrainska flyktingkrisens påverkan på servicekontoret 
 
Ingen information från politiken 
Inga rapporter från verksamhetsbesök 

 
_______ 
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SE § 17 Dnr SE 9069  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor 

 
_______ 
 
      

 
      
 
   
 


