
Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Servicenämnden 2022-06-20  1(11) 
   

 

Plats och tid Torsgatan 1, 20 juni 2022 kl 13:00-16:23 ajournering 14:38-14:53 

Beslutande Ledamöter 
Staffan Svensson (C), Ordförande 
Gun-Britt Löfdahl (S), 1:e vice ordförande 
Annika Svensson (M) §§31-34 samt inledande delen av §37 
Lars-Erik Blank (M) §§35-36, avslutande delen av §37 samt §38 
Tony Kok (S) 
John-Wilhelm Pahlm (C) 
Sören Pedersen (-) 
Rose-Marie Edlund (S) 

  
Ersättare 
Lars-Erik Blank (M) §§31-34 samt inledande delen av §37 
Peter Feuerbach (C) 
 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Carl Westman, Michael Elofsson verksamhetschef kommuntransport 
(§§31-32, 34, 37) Sofie Ekfeldt områdeschef Halmstad direkt (§§31-34, 37), Hanna 
Glans tillväxtstrateg kommunledningsförvaltningen (§37), Sven-Ingvar Petersson 
Driftsingenjör Teknik- och fastighetsförvaltningen (§37) och administrativ 
chef/nämndsekreterare Christel Rehmark 

Justeringsplats Servicekontoret  Paragrafer §§ 31-38 
Justeringsdag 2022-06-30  

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

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

 

 Staffan Svensson  

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

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-01 Datum då anslaget tas ned 2022-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Servicekontoret 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Christel Rehmark Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
SE § 31 Dnr SE 8762 

Val av protokollsjusterare ....................................................................... 3 

SE § 32 Dnr SE 8763 
Godkännande av dagordning ................................................................. 4 

SE § 33 Dnr SE 2022/00027 
Remiss - motion om medborgarservice .................................................. 5 

SE § 34 Dnr SE 2022/00004 
Delårsrapport 2022 ................................................................................. 7 

SE § 35 Dnr SE 2022/00001 
Delegationsbeslut ................................................................................... 8 

SE § 36 Dnr SE 2022/00022 
Anmälningsärende SE-nämnd ............................................................... 9 

SE § 37 Dnr SE 2022/00007 
Informationsärende .............................................................................. 10 

SE § 38 Dnr SE 9069 

Övriga frågor ........................................................................................ 11 
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SE § 31 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 § 32 Dnr SE 8763  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna utsänd dagordning med ändringen att mötet 
inleds med information om kommunens arbete med segregation samt information om 
laddinfrastruktur. 
 
 
_______ 
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SE § 33 Dnr SE 2022/00027  

Remiss - motion om medborgarservice 

Beslut 
Servicekontoret föreslår servicenämnden att besluta att tillsända kommunstyrelsen 
bifogat yttrande i linje med analys och rekommendation. 

Ärendet 
Ärendet har initierats genom Vänsterpartiets motion om Medborgarservice (DNR 
2021/00519) där de yrkar på att Medborgarservice på Vallås ska permanentas samt att 
kommunen ska utöka Medborgarservice verksamhet till ytterområdena Oskarström och 
Getinge. 
 
En djupare analys genomförd på servicekontoret rekommenderar att: 
• oavsett om man beslutar om att utöka och permanenta Medborgarservice bör 

medarbetare från Halmstad direkt ansvara för kommunvägledningen på plats, att 
frågor som rör statliga myndigheter hänvisas till Statens servicecenter på Skansgatan 
och övriga tjänster tillhandahållas av ansvariga kommunala verksamheter. 
 

• innan man beslutar om att utöka den fysiska servicen bör man beakta 
kommunfullmäktiges plan för digitalisering och säkerställa att man inte skapar 
kostnadsdrivande mötesplatser som kanske kunde digitaliseras i högre grad. 

 

Förslag till beslut 
Servicekontoret föreslår servicenämnden att besluta att tillsända kommunstyrelsen 
bifogat yttrande i linje med analys och rekommendation. 
 
 

Yrkanden 
Rose-Marie Edlund (S) yrkar att sista punkten, ”innan man beslutar om att utöka den 
fysiska servicen bör man beakta kommunfullmäktiges plan för digitalisering och 
säkerställa att man inte skapar kostnadsdrivande mötesplatser som kanske kunde 
digitaliseras i högre grad", i förslag till yttrandet, ändras till "samtidigt som man beslutar 
om att utöka den fysiska servicen bör man beakta kommunfullmäktiges plan för 
digitalisering och säkerställa att man inte skapar kostnadsdrivande mötesplatser som 
kanske kunde digitaliseras i högre grad". 
 

Beslutsgång 
Ordförande Staffan Svensson (C) prövar förvaltningens förslag mot Rose-Marie 
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Edlunds (S) ändringsyrkande och konstaterar att servicenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs 
 
Servicenämnden godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för Rose-Marie Edlunds (S) ändringsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Staffan Svensson (C), Annika Svensson (M), John-Wilhelm 
Pahlm (C) och Sören Pedersen (-). 
Följande ledamöter röstar nej: Gun-Britt Löfdahl (S), Tony Kok (S) och Rose-Marie 
Edlund (S)  
 
Med 4 röster för ja och 3 röster för nej beslutar servicenämnden enligt förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
 
_______ 
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SE § 34 Dnr SE 2022/00004  

Delårsrapport 2022 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport januari-april 
inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2022 med mål och 
kvalitetsfaktorer. 

Ärendet 
Föreligger av servicekontoret upprättad delårsrapport, som baseras på utfall januari – 
april 2022. Förvaltningens föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens delårsrapport januari-april.  
 
Prognos för helåret redovisar en budgetavvikelse på – 6 900 tkr gentemot den av 
kommunfullmäktige fastställda ramen. 
 
Måltidsservice prognosticerar en budgetavvikelse på totalt - 6 000 tkr vilket beror på 
högre lönekostnader på grund av heltid som norm samt högre livsmedelskostnader. 
FM-service prognosticerar en budgetavvikelse + 1 100 tkr. Avvikelsen beror på lägre 
lönekostnader på grund av Covid-19 samt effektivisering. 
IT-service prognostiserar en avvikelse med -2 000 tkr till följd av kommungemensamma 
satsningar på automation och IT-säkerhet. 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport januari-april 
inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2022 med mål och 
kvalitetsfaktorer. 
 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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SE § 35 Dnr SE 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
      

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
   

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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SE § 36 Dnr SE 2022/00022  

Anmälningsärende SE-nämnd 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna 

Ärendet 
- Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering 
(avfallsföreskrifter), Kommunfullmäktige §50, 2022-05-25 
- Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019, Kommunfullmäktige §51, 
2022-05-25 
 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna 
 

Beslutsgång 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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SE § 37 Dnr SE 2022/00007  

Informationsärende 

 
- Hanna Glans informerar om kommunens arbete med segregation 

 
- Sven-Ingvar Petersson informerar om laddinfrastruktur 

 
- Carl Westman informerar om avbrytande av upphandling avseende 

entreprenadtjänster inom FM- och Måltidsservice. Upphandlingen avbryts på grund 
av bristande konkurrens.  
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna vill ha fört till protokollet att; 
"Socialdemokraterna noterar och tycker det är tillfredställande att vi nu konstaterat 
att vi är mer konstadseffektiva samt har den bästa kvaliteten inom kommunen." 
 

- Information från politiken: Gun-Britt Löfdahl (S) informerar om 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskotts sammanträde 2022-06-07. 

 
 
- Rapport från verksamhetsbesök: 

Annika Andersson (M) har varit på verksamhetsbesök på FM- och måltidsservice i 
Oskarström. 
 
Staffan Svensson (C) informerar om verksamhetsbesök på FM- och måltidsservice 
på Trönningeskolan samt studiebesök på stadsmässan H22 i Helsingborg.  
 
 
_______ 

 

 
      

 
      
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Servicenämnden 2022-06-20   11(11) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

SE § 38 Dnr SE 9069  

Övriga frågor 

Beslut 
Peter Feuerbach (C) lyfter frågan om prisökningar från leverantörer. 
 
Carl Westman informerar om en kraftig ökningen av livsmedelspriser som sker i 
svallvågorna efter pandemin och Rysslands krig i Ukraina. Det innebär att priserna på 
måltidsportioner inför 2023 kommer att höjas betydligt mer än normalt. 
 
 
_______ 
 
 
 
      
      
 
   
 


