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ALDRENAMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-11 

§ 233 

Palliativt centrum - information matförsörjning 

Kontoret redogör för att ett eget produktionskök i Palliativt Centrum är för riskfyllt, då det handlar 
om ett fåtal portioner. Nämnden har uppdragit åt kontoret att hitta en lösning med variation på 
maten. 
Landstinget har nu fattat beslut om ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset som ska stå 
färdig i slutet på 2015. För närvarande inväntas beslut från Akademiska sjukhusets produktions
styrelse om en å la carte modell. Om ett sådant beslut fattas kommer maten ti l l Palliativt Centrum 
att tas från Akademiska sjukhusets nya kök när det är färdigställt. 

Kontoret återkommer i frågan på nämnden i januari. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Produktionsstyrelsen 2013-05-21 7(33) 

Dnr PS 2011-0032 

§48 

Kök för patientmat - Akademiska sjukhuset 

Beslut 

Produktionsstyrelsen beslutar 

- att Landstingsservice får i uppdrag att projektera tillagningskök för patientmat på 
Akademiska sjukhuset med placering i enlighet med tidigare beslut i produktionsstyrelsen 
2013-02-12, §4. 

- att Landstingsservice får i uppdrag att i samråd med Akademiska sjukhuset vidare utreda 
genomförbarhet, matkvalitet ti l l patient och eventuella ytterligare hanteringskostnader för 
å la carte-modellen (Alternativ E i bilaga). Uppdraget ska återrapporteras ti l l 
produktionsstyrelsen i september 2013. 

- att Landstingsservice koordinerar projekteringen dels i enlighet med pågående FM-
utredning dels med ombyggnadsplaneringen för Framtidens Akademiska 

- att Landstingsservice i samband med projekteringen av ett tillagningskök vid Akademiska 
sjukhuset genomför en miljökonsekvensbeskrivning jämfört med dagens lösning 

- att Landstingsservice får nyttja 3 500 Tkr för projekteringsarbetet 

- att Landstingsservice redovisar proj ekteringsarbetet i september 2013 

- att begära att landstingstyrelsen sluter avtal med Västmanlands landsting för leveranser av 
patientmat till Akademiska sjukhuset efter den 31 december 2014 fram till det att 
tillagningsköket tas i drift. 

- att begära återkoppling från landstingsstyrelsen kring hanteringen av avtalsfrågan med 
Västmanlands landsting 

Reservation och särskilt yttrande 

Annika Forssell (MP) reserverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Sören Bergqvist (V), Johnny Svahn (S) och Annika Forssell (MP) inkommer med särskilt 
yttrande enligt bilaga. 

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


