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-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 120

Motion om måltiden som en del av vården
RV 170821

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2017-04-19 att Kostverksamheten ges i uppdrag att utveckla kost och
måltider riktat till specifika patientgrupper i samverkan med vården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-06-20 § 71 a).
Regionstyrelsens yttrande
Som motionärerna beskriver är måltiden en viktig del av vården. Regionstyrelsen är
därför positiv till att kostverksamheten ständigt utvecklas, speciellt i samverkan med
andra verksamheter inom regionen.
Fleximat är en ny serverings- och leveransmetod som erbjuds vården. Den innebär i
korthet att alla rätter på menyn kan serveras på valfri tid när det passar patienten.
Att kunna äta på flexibla tider när vården tillåter eller när patienten är hungrig och
har aptit är av största vikt för att maten ska ätas upp. Systemet minskar matsvinnet i
vården, minskar behovet av transporter samt är mer kostnadseffektivt än nuvarande
lösning.
Kombinationen av Framtidens patientmat med en 45-rätters à la cartemeny och
Fleximat som serverings-/leveransmetod kommer att utvecklas ytterligare, till
exempel genom arbete med att säkerställa specialkost, mat till ätstörningsenheter
och mat till andra grupper med specifika behov. Blir maten mycket specialiserad på
individnivå kan vårdens personal behöva medverka vid serveringen.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Tommy Levinsson (S) Thomas Högström (M) och Pernilla
Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Tommy Levinsson (S) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
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Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt

