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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 april 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 62

Motion om trygg och säker mat
LTV 161158

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2016-08-15 att
restaurangmatens kompletta innehåll och olika kostalternativ görs lättillgängligt för
matgäster, samt att restaurangernas personal utbildas i trygg och säker mat.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 g).
Regionstyrelsens yttrande
Kost ansvarar för att leverera all mat som serveras på sjukhusen i Västmanland och
via samarbete i Kostnämnden även till Uppsala län. All mat tillagas i Sveaköket i
Västerås där den största delen av maten lagas från grunden.
Vilken information som ska finnas gällande matens innehåll styrs av livsmedelslagen
och det är mycket noggrant reglerat hur detta ska göras. Beroende på vem som ska
äta maten och hur den serveras gäller olika regler.
Vad gäller patientmaten finns det tydlig detaljerad information i kostdatasystemet
om innehållet i maten. Det går också att se näringsinnehåll och energifördelningen
mellan kolhydrater, protein och fett. Som stöd till vilken patientmat som ska serveras
till vilken patient finns en Kostpärm tillgänglig för personalen både i tryckt form på
varje avdelning och via Kost hemsida www.kostsamverkan.se.
Vad gäller mat som serveras till externa kunder, anhöriga och personal i våra
restauranger i Västmanland gäller två olika regler. Mat som serveras i en restaurang
eller ett café och äts på plats behöver inte märkas. Dock ska det lättillgängligt finnas
tillgång till att snabbt ge svar på frågor om innehåll, allergier med mera om en kund
frågar. Denna typ av information finns i alla restauranger via kostdatasystemet
Matilda och en speciell ”innehållsdeklaration” för medarbetare på Kost. För mat som
serveras i restaurang, café eller butik och tas med därifrån gäller också noggranna
regler för märkning. Dels ska det finnas mycket tydlig information om de olika
ingredienser som maten innehåller. Dessa regler har skärpts i omgångar för att bli
tydligare och tydligare mot kund och allt Kost serverar följer reglerna. Vid motionens
inkommande fanns inget krav på näringsinnehåll och information om
energifördelning mellan kolhydrater, protein och fett. De reglerna blev däremot ett
krav under hösten 2016. Kost märker all mat enligt de nya reglerna.
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Samtliga medarbetare som arbetar i restaurangerna genomgår utbildning i säker mat
och hygien samt serviceskola. Detta för att bemöta kunder på bästa sätt och kunna
svara på alla frågor. Det finns även speciellt utbildade dietkockar som alltid finns
tillgängliga under restaurangernas öppettider samt en dietist.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Tommy Levinsson (S), Birgitta Andersson (C) och Helena
Hagberg (L).
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen
Birgitta Andersson (C) och Helena Hagberg (L) bifall till motionens första att-sats och
att motionens andra att-sats ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts tre yrkanden. Ordförande
ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Stefan Suvero, Johan Widén, Johan Eriksson och Mohammed Rashid (samtliga M)
reserverar sig mot beslutet.
Bengt Åke Nilsson, Ida Lindh, Helena Hagberg, Lars Aldefors och Anita Lilja Stenholm
(samtliga L) reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons och Helena Hagbergs
yrkanden.
Birgitta Andersson. Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Magnus Ekblad (samtliga C),
reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons och Helena Hagbergs yrkanden.
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-04-25

Glenn Andersson
Ordförande
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Maria Dellham

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Rätt utdraget intygas 2017-04-26

Andreas Engstedt
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