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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

lnformationsärende § 75 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2022 § 76 

Motion - Öka andelen svenska och närproducerade livsmedel § 77 
genom krav på gårdsbesök 

Anmälan av delegationsbeslut § 78 

övriga anmälningar § 79 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H··sst halms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 75 

lnformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef informerar om kommunens pågående budgetdagar, avtackning av 
personalchef, arbetet kring krigsorganisationen och krigsplacering av personal, 
översyn av nya reservkraftverk, stationära elkraftverk till kommunens särskilda 
boende samt meddelar också att tekniska förvaltningen rekryterat en lokalstrateg 
från årsskiftet. 

Tekniska nämnden 

Juste ·ng Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 76 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2022 
Dnr: TF 2022/609 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna delårsbokslut med tillhörande bokslutsbilagor 
avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och investeringsbudget 
samt personalnyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens delårsrapport 
innehålla information om förhållande som är viktiga för att bedöma kommunens 
resultat. Här ingår också att informera om händelser som är av väsentlig betydelse 
för kommunen. Som ett led i att sammanställa delårsrapporten ska varje nämnd 
lämna in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhets berättelse. 

I verksamhetsberättelsen beskriver nämnden kortfattat olika händelser som inträffat 
under delåret samt lämnar en redogörelse över nämndens mål- och 
resultatuppföljning. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-13, § 136, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna delårsbokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget samt personalnyckeltal. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Jus ering 

,(v" 
Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 77 

S Ilvli TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Motion - Öka andelen svenska och närproducerade 
livsmedel genom krav på gårdsbesök 
Dnr: TF 2022/579 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrunds beskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta utreda hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande 
kriterier som i exempelvis från Ödeshög. Vår inhemska livsmedelsproduktion måste 
säkras, särskilt i vår oroliga nutid. Kommunen är en viktig konsument, och bör 
därför se över sina upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. I Ödeshögs kommun är 
ungefår 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 procent av allt som 
serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man 
ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. Lantbrukarna ska även ha 
möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin 
produktion. Man hänvisar mycket till att Skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en del av konceptet 
där livsmedel och pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har 
kommunen gjort tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. 
Kommunerna har tagit hjälp av LRF och V reta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i 
sin upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte 
in saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan 
svara. I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 
Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk. 
- "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 

från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 

Tekniska nämnden 

Justerin ,,. r Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen nätproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög. 

Yttrande 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. 

Hässleholms kommun samordnar livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, 
med flera närliggande kommuner (Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). 
Anledningen är att livsmedels behoven är snarlika och prissättningen är volymdriven 
men vi har även varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. Numera omfattats även Höör och Hörby av delar av vår 
livsmedelsupphandling. Den mat som serveras till verksamheten vill vi så långt som 
möjligt säsongsanpassa, vilket innebär att måltiderna baseras på de produkter som 
efter säsong bedöms ha bäst kvalite och prissättning. Vi har under flera år arbetat 
med vår upphandlingsmodell och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat 
för att fler lokala livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden. 
Den senaste livsmedelsupphandlingen som gjordes och som startade 2021-10-01, 
genererade 4 olika leverantörer. 

Meniga: Kolonial, fårskvaror, frysta varor, ägg och bryggeri. 
NEM Agentur och logistik AB: Frukt och grönt, mejeri och fårsk fisk och skaldjur. 
Charkett AB: Färskt kött och fårsk chark. 
Sjöstrands Bageri: Färskt bröd och kaffebröd. 
Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt. 

I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 
Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

S..--\.N.IMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. 

Hässleholms kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i 
vilket livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. 
Projektet heter "Goda lokala livsmedelssamarbeten" och kommer att pågå till 
februari 2024. Projektet "Goda lokala livsmedelsamarbeten" handlar om att arbeta 
med lösningar som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. 
Detta sker genom att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av 
lokala produkter. För att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och 
offentliga konsumenter och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets 
huvudfokus. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling 
Skåne tillsammans med flera partners som En God Granne, Region Skåne och 
lokala matproducenter. Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som 
medverkar i projektet. 

I Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en "lokal smak- och matupplevelsekommun". Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt. 

I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel behöver ekonomisk 
konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att alla gårdar inte har 
möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för att få in smittsamma 
sjukdomar i besättningar. 

Slutsats 
Arbetet med upphandling av livsmedel är en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Därav föreslås bifall till fortsatt utredning enligt yrkandet. 
Yttrandet är gemensamt framtaget av tjänstemän inom upphandlingsenheten, 
serviceavdelningen, tillväxtavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-13, § 139, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommnnfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

(\ 
J 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2022/518-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll augusti 2022 

Tekniska nämnden 

Jusl'erlng 

(/ \1 
Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 79 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SA lliL<\N TR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2022/641-1 
Tekniska förvaltningen - Övriga anmälningar - september 2022 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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