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Hantering av avtal om kostförsörjning
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avtalet med avtalsnummer 1860801, objektnummer SLL1860, om
kostförsörjning för Stockholms läns landsting inte ska förlängas att gälla
efter det att ordinarie avtalstid löper ut den 31 mars 2015
att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns
sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB att
senast den 31 mars 2014 återkomma till landstingsstyrelsens
produktionsutskott med en redovisning om hur arbetet med att skapa
lokala lösningar för måltidsförsörjningen, i syfte att uppnå
måltidsvisionen för Stockholms läns landsting, fortlöper.
att i denna redovisning aktivt använda den befintliga måltidsutredningen
och dess bilagor.
att den framtida måltidsförsörjningen för ovan nämnda sjukhus ska följa
S.M.A.R.T. principen
att i övrigt anföra
Miljöpartiet stödjer förslaget om att avtalet om kostförsörjning inte
förlängs efter att avtalstiden har löpt ut. Vi är också positiva till att
sjukhusen tillåts komma med egna förslag och idéer för att skapa lokala
lösningar för måltidsförsörjningen.
Måltidsutredningen som gjordes 2011-2012 är ett väl utformat dokument
och bör utgöra utgångspunkt för sjukhusens tänkande kring kost. I
bilagorna till utredningen redovisas bland annat hur Sveriges andra
sjukhus arbetat med mat- och livsmedel och här finns redan en uppsjö av
idéer och förslag att inspireras från istället för att uppfinna hjulet på nytt.
Förutom att säkerställa att varje patient får mat anpassad efter sin diagnos
eller hälsotillstånd så behöver landstinget jobba hårdare med att väga in
de miljömässiga faktorerna kring måltiden och försörjningen av livsmedel.
För att klara en klimatneutral region år 2030 måste andelen ekologiskt
producerade livsmedel öka till i princip 100 % inom de kommande 10
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åren. Vi behöver även genomföra aktiva insatser för att halvera matsvinnet
till senast 2030. Miljöpartiet vill också att sjukhusen ska följa S.M.A.R.T.
principen i sitt arbete med livsmedel. S.M.A.R.T. står för större andel
vegetabilier, mindre tomma kalorier, andelen ekologiskt ökas, rätt kött och
rätt grönsaker, samt transportsnålt.
Att välja näringsrik, god mat ger inte bara miljömässiga vinster, utan
betyder också friskare människor som i längden kan betyda kortare
vårdtider och stora ekonomiska besparingar för landstinget.

