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Regionstyrelsen

Tillfälligt stödköp av skånskt kött
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen finansierar 590 000 kronor, ur sitt anslag till
förfogande, för ökat inköp av närproducerat kött för att mildra
effekten av sommartorkan för skånska bönder.
Sammanfattning

Mot bakgrund av sommartorkan vill Region Skåne mildra effekten av
sommartorkans konsekvenser för skånska bönder. Detta genom att prioritera
skånskt nötkött för infrysning och senare användning på våra sjukhus.
Servicenämnden föreslår därför att inköpen av närproducerat nötkött ökas
under förutsättning av ett beslut i regionstyrelsen om finansiering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-08-29
2. Servicenämndens beslut 2018-08-30
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Efter två inkomna initiativärenden angående sommartorkan, beslutade
regionstyrelsens ordförande den 20 juli 2018 i två olika delegationsbeslut
att:
 Regiondirektören skyndsamt ger i uppdrag att återkomma med
förslag till regionstyrelsen i vilken omfattning Regions Skåne och
upphandlande måltidsleverantörer kan utöka inköpen av svenskt
nötkött, inom befintliga ramavtal och gällande lagstiftning.
 Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att låta utreda om
Regions Skåne kan öka sina inköp av skånskt kött eller på annat sätt
lindra följderna av torkan.
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För att följa delegationsbesluten och dess intention har servicenämnden
beslutat att inköpen av närproducerat nötkött ska ökas under förutsättning av
ett beslut i regionstyrelsen om finansiering. Regionservice har fått i uppdrag
att handlägga upphandlingen enligt;
- Köper in nötkött för infrysning upp till gränsen för
direktupphandling (586 907 kronor).
- Utreder möjligheten att öka antalet rätter med nötkött på menyn hos
den interna måltidsleverantören Regionservice.
- Påbörjar en dialog med externa leverantörer/grossister att prioritera
inköp av skånskt kött.
Regionstyrelsen föreslås att finansiera den ökade kostnaden för inköpen av
närproducerat.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering av förslaget föreslås ske genom ianspråktagande av 590 000
kronor ur styrelsens anslag till förfogande.
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