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Hantering av avtal om kostförsörjning
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Förslag om att det nu gällande centralt upphandlade avtalet om kostförsörjning vid vissa sjukhus inte ska förlängas att gälla efter ordinarie avtalstids utgång.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen 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.
Landstingsrådsberedningens motivering
I maj 2012 antog landstingsfullmäktige en ny måltidsvision. Visionen slår
fast att år 2016 serveras alla patienter inom landstinget en god, smaklig och
näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. I måltidsvisionen uttrycks
också att måltidsmiljön ska vara stimulerande och att närstående ska kunna
köpa varm mat dygnet runt.
Måltidsvisionen föregicks av ett omfattande utredningsarbete och har beaktat relevant forskning på måltids- och nutritionsområdet. Men den är också
ett resultat av att landstinget lyssnat på verksamheternas önskemål om
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ökad flexibilitet och större möjligheter att anpassa måltidslösningen efter
lokala förutsättningar. Utredningen föregicks av omfattande kritik mot den
kostmodell som införts några år tidigare i landstinget. Inte minst från sjukhusen uttrycktes missnöje mot den upphandlade modellen. Den måltidsvisionen som landstingsfullmäktige beslutat om skapar goda möjligheter att
åstadkomma förbättringar utifrån varje verksamhets lokala förutsättningar.
Ett antal av landstingets verksamheter omfattas idag av det centrala avtal
om måltidsförsörjning som löper fram till april 2015. När avtalet tecknades
rådde ett alltför ensidigt fokus på livsmedelshygien och näringsinnehåll.
Idag ställer landstinget högre krav på sjukhusmaten, vilket måltidsvisionen
ger uttryck för. Därför kommer landstinget inte att utnyttja den möjlighet
till förlängning som finns inskrivet i avtalet. I stället förväntas de verksamheter som idag omfattas av avtalet att ta ansvar för att hitta nya måltidslösningar som lever upp till de ambitioner som slagits fast i måltidsvisionen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013
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Ärendebeskrivning
Förslag om att det nu gällande centralt upphandlade avtalet om
kostförsörjning vid vissa sjuldius inte ska förlängas att gälla efter ordinarie
avtalstids utgång.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013
Förslag till beslut
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.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Stockholms läns landsting har sedan den 1 april 2009 ett centralt
upphandlat avtal om kostförsörjning till Karolinska Universitetssjukhuset,
Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus samt de delar av Stockholms läns
sjukvårdsområdes verksamhet som är förlagda till dessa sjukhus. Avtalet
löper ut den sista mars 2015. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att avtalet
inte ska förlängas efter ordinarie avtalstid. Verksamheterna ska istället, i
enlighet med intentionerna i måltidsutredningen 2011-2012 (LS 11040575), skapa lokala lösningar för en måltidsförsörjning som syftar till att
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uppnå måltidsvisionen i Stockholms läns landsting som
landstingsfullmäktige beslutade om den 8 maj 2012, § 79.
Bakgrund
Stockholms läns landsting genomförde en central upphandling av
kostförsörjning för Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sjukhus,
Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus samt de delar av Stockholms läns
sjukvårdsområdes verksamhet som är förlagda inom dessa sjukhus.
Upphandlingen resulterade i ett avtal mellan Stockholms läns landsting och
Sodexo AB för perioden 2009-04-01 - 2015-03-31, med möjlighet till upp
till fyra års förlängning. Avtalet upphör att gälla vid ordinarie avtalstids slut
om ingen förlängning har skett senast nio månader innan avtalstidens
utgång. Avtalet omfattar produktion och leverans av patientmat, leverans
av dagligvaror samt drift av personalrestauranger. Landstingets kostnader
för avtalet var år 2012 cirka 121 miljoner kronor.
I måltidsutredningen 2011-2012 som hanterades av landstingsfullmäktige
den 8 maj 2012, § 79, framkom att måltidsförsörjningen behöver anpassas
bättre utifrån olika patienters behov. Utredningen visade på många olika
lösningar för att skapa en bra måltidssituation för patienterna. En av
slutsatserna var att lokala lösningar som utgår från patienternas behov är
det bästa sättet att skapa en bra måltidssituation. I samband med att
måltidsutredningen hanterades fattade landstingsfullmäktige beslut, § 79,
om en måltidsvision som gäller för all landstingsägd vårdverksamhet. Som
ett led i arbetet för att uppnå måltidsvisionen delegerade fullmäktige också
ut ansvaret för kommande beslut om måltidsförsörjning till styrelserna för
Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, delar av Stockholms läns
sjukvårdsområde samt Karolinska Universitetssjukhuset avseende
Huddinge. Landstingsfullmäktige fattade samma beslut avseende Nya
Karolinska Solna den 12-13 juni 2013, § 103. Syftet var att ge
verksamheterna möjlighet att skapa lokala lösningar för måltidsförsörjning
utifrån de behov som patienterna i respektive verksamhet har.
Överväganden
Måltidsutredningen visade på att olika patienter har olika behov avseende
kost och måltider när de vårdas inom slutenvården. Utredningen
förespråkade därför lokala lösningar för måltidsförsörjning som utgick från
patienternas behov och var väl förankrade inom verksamheterna.
Efter den centrala upphandlingen av kostförsörjning har det succesivt
framkommit att en del av de krav som ställdes i upphandlingen inte leder
till högre kvalitet på maten. Det handlar bland annat om kravet på att varje
enskild måltid ska uppfylla livsmedelsverkets krav avseende
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rekommenderad näringssammansättning. Kravet är en mycket strikt
tolkning av de då gällande rekommendationerna som skapar problem att
servera vanligt förekommande och uppskattade rätter. De senaste åren har
många nya koncept och lösningar för att servera patienterna en smaklig och
näringsriktig mat vuxit fram. Möjligheten att utveckla nya måltidskoncept
för patientgrupper med specifika behov är dock begränsad av avtalets
utformning.
För att fullfölja intentionerna i måltidsutredningen och ta ytterligare ett
steg för att uppnå måltidsvisionen föreslås att det centralt tecknade avtalet
om kostförsörjning inte förlängs att gälla efter det att avtalet löper ut den 31
mars 2015. Verksamheterna ska istället i enlighet med slutsatserna i
måltidsutredningen finna lokala lösningar för den bästa måltidsförsörjningen utifrån de lokala förutsättningarna. Utgångspunkter för
arbetet ska vara vad som anges i måltidsutredningen och i måltidsvisionen
med tillhörande strategier. I de fall upphandling av kostförsörjning kommer
att ske avser landstingsdirektören att stödja verksamheterna med
upphandlingskompetens och rådgivning för att på bästa sätt ta tillvara den
samlade kunskapen i frågan inom landstinget.
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde,
Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB föreslås få i uppdrag att
senast den sista mars 2014 återkomma till landstingsstyrelsens
produktionsutskott med en redovisning av hur arbetet med att skapa lokala
lösningar för måltidsförsörjning i syfte att uppnå måltidsvisionen för
Stockholms läns landsting fortlöper.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Nyligen genomförda upphandlingar indikerar att priset på patientmat och
livsmedel torde kunna bli lägre vid nya upphandlingar.
Miljökonsekvenser av beslutet
Nya lösningar för måltidsförsörjning skapar möjligheter att anpassa
miljökrav utifrån landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016.
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