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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelser från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson
m.fl. (MP) om kosten vid sjukhusen

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

ÄRENDET
Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) har inkommit
med skrivelser om kosten vid sjukhusen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelserna från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson
m.fl. (MP) om kosten vid sjukhusen vara besvarade i enlighet med landstingsstyrelsens beslut den 18 augusti 2009 ”Process för upphandling av kostförsörjning –
genomförda granskningar och förslag till åtgärder” (LS 0905-0449).

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Per-Inge Buskas

Bilagor
1 Skrivelse från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (LS 0905-0458)
2 Skrivelse från Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) (LS 0905-0459)
3 Landstingsrådsberedningens skrivelse 2009-08-12 (LS 0905-0449)
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Ingela Nylund Watz m.fl. (S) har i skrivelse den 19 maj 2009 (bilaga), föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att stoppa all vidare implementering av det nya kostförsörjningssystemet tills kvaliteten förbättrats, att genomföra en omfattande och oberoende undersökning av hur patienter och personal upplever den nya sjukhusmatens
kvalitet, att utreda hur antalet tillsatser i maten kan minska, att vidta åtgärder för att
se till att kosten för de svårast sjuka på sjukhusen prioriteras särskilt och att andra
mer flexibla lösningar tas fram för denna grupp jämfört med vad den nya leverantören för närvarande erbjuder, att säkerställa att produktionsutskottet är den instans
som fattar besluten rörande nytt kostförsörjningssystem och ges full information om
den fortsatta processen, att skyndsamt genomföra en oberoende granskning av de
missförhållanden som uppdagats i genomförd upphandling och varför utvärderingen
av försöken med kylmatsproduktion på Karolinska Huddinge inte fick ligga till
grund för upphandlingsunderlaget, att resultatet av granskningen underställs landstingsfullmäktige i juni för ställningstagande och ansvarsutkrävande, att produktionsutskottets ordförande snarast avkrävs en redogörelse för sin roll i upphandlingsförfarandet och att landstingsstyrelsen utkräver erforderligt ansvar för det inträffade.

Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) har i skrivelse den 19 maj 2009 (bilaga), föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt landstingsdirektören att låta genomföra
en oberoende granskning och utvärdering av nuvarande kostsystem i enlighet med
skrivelsen, att uppdra åt landstingsdirektören att låta genomföra en granskning av
processen kring upphandlingen av sjukhusmat, både vad gäller beslutsnivåer och
kravspecifikationens innehåll, att i samband med utvärderingen av kostsystemet föreslå kompletteringar och förtydliganden i kostpolicyn gällande bland annat kemiska
tillsatser och transfetter i maten, att i avvaktan på en granskning av tidigare upphandling och på utvärderingens resultat avbryta matupphandlingen för Södersjukhuset,
Rosenlunds och Dalens sjukhus, att i kommande upphandlingar kring sjukhusmat
beakta kostpolicyn, målet i miljösteg 5 om ekologiska måltider och tillåta egen-regi
anbud, att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra ett kostprojekt i enlighet
med skrivelsen.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 augusti 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anse skrivelserna från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och
Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om kosten vid sjukhusen vara besvarade i enlighet
med landstingsstyrelsens beslut den 18 augusti 2009 ”Process för upphandling av
kostförsörjning genomförda granskningar och förslag till åtgärder” (LS 0905-0449).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 november 2010.
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