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Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde i december 2020 gav regionstyrelsen
regiondirektören i uppdrag att utreda alternativen steam plicity,
mottagningskök av kost från Lycksele kommun samt upphandling av drift.
Regiondirektören fick även i uppdrag att besluta om övergångslösning. Med
drift menas motsvarande steam plicity eller mottagningskök-cook and chill av
privat leverantör.
En utredning har genomförts som visar på att bra måltider består inte endast
av vad som serveras på tallriken utan är en hel kedja av olika processteg som
behöver fungera för att patienterna ska äta så bra de kan för sitt
återhämtande. Det som under utredningsgången blivit tydligt är att region
Västerbotten inte har en fastställd strategi för måltidsdistribution som
uppfyller kriterierna för en bra måltid och baserar sig på livsmedelsverkets
riktlinjer.
Övergångslösningen är att regionen köper varm mat från Lycksele kommun,
lösningen är inte långsiktigt eftersom den inte uppfyller riktlinjerna i
måltidsmodellen på ett bra sätt och att kommunens strategi är att gå över till
cook and chill lösningen för externa enheter och helger.
I utredningen belyses det olika alternativen samt ekonomisk
kalkyl. Uppdraget var att värdera olika kallmatsalternativ men förvaltningen
har vägt in egentillverkning och alternativ så som kallmatstillverkning för
patienter och extern leverans av personalmat.
Förvaltningen har efter värdering, tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ledning , kommit fram till att eftersom region
Västerbotten inte har en fastställd långsiktig strategi för måltidsdistribution
som möter den nya riktlinjerna från livsmedelsverket samt omställningen till
ett nytt system påverkas verksamheten negativt därför är alternativet egen
tillverkning det mest rimliga. Lösningen ska betraktas som en mellanlösning
max 4 år tills den region övergripande strategin är framtagen, fastställd och
införd.
Arbetsutskottets beredning på mötet
Under arbetsutskottets beredning framkommer det att förslag till finansiering
behöver korrigeras.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att starta upp egentillverkning av patient och
personalmåltider fram tills den länsövergripande strategin är klarlagd och
införande beslutad. Den ekonomiska mellanskillnaden mot tidigare
samverkansavtal och kommande kostnadsnivå regleras i tilläggsbudgeten
2021.
Regiondirektören får till uppdrag med rätt att delegera starta upp
egentillverkningen och ta fram förslag på en länsövergripande hållbar strategi
för måltidsdistribution utifrån patientperspektivet och måltidsmodellen i
enlighet med livsmedelsverkets riktlinjer.
Återrapportering senast 2022-02
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Egentillverkning av patient och personalmåltider startas upp fram tills den
långsiktiga strategin för måltidsdistribution i länet är klarlagd och införande
beslutad.
Den ekonomiska mellanskillnaden 1,8 miljoner kronor mot tidigare
samverkansavtal finansieras ur styrelsens medel för oförutsedda händelser
2021 och regleras därefter i budgetarbetet 2022.
Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att starta
egentillverkning och ta fram förslag på en länsövergripande hållbar strategi för
måltidsdistribution utifrån patientperspektivet och måltidsmodellen i enlighet
med livsmedelsverkets riktlinjer.
Återrapportering senast i januari 2022.
Beslutsunderlag
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