Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 38-39
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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-09 10.00 – 11.00
Malmö, Skånes universitetssjukvård, Professorn

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M) 1:e vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Anna Palm (M), tjänstgörande ersättare för Lilian Gerleman (M)
Mikael Stamming (C)
Lena Axelsson (S), tjänstgörande ersättare för Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Helena Grahn (M)
Björn Magnusson (L)
Kristina Hansen (KD)
Övriga
Lars-Åke Rudin, t.f. servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Magnus Petersson, områdeschef, Regionservice
Gunilla Brorsson, områdeschef, Regionservice
Amelie Åkesson, strategisk inköpare, koncernstab ekonomi
André Lindstrand, facklig företrädare, Kommunal
Sebastian Sundel (L), politisk sekreterare
Lars Palander, sekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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§ 38 Val av justeringsperson
Jonas Esbjörnsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 39 Upphandling av patientmåltider till sjukhusen Malmö, Lund,
Trelleborg och Landskrona
Ärendenummer: 2020-POL000250
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag för
upphandling av patientmåltider till sjukhusen Malmö, Lund (inkl. Orup),
Trelleborg (inkl. RPC) och Landskrona.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att ansvara för den fortsatta
handläggningen av ärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med
hänvisning till bifogad reservation.
Angela Everbäck (MP) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med
hänvisning till eget yttrande.
Sammanfattning
Upphandlingen omfattar patientmåltider till sjukhusen Malmö, Lund (inkl.
Orup), Trelleborg (inkl. RPC) och Landskrona. Avtalsperioden löper under tre
(3) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år. Beräknad
avtalsstart är 2021-04-01.
Yrkande
Ordföranden Inger Tolsved Rosenkvist (L), yrkar att servicenämnden beslutar
enligt föreliggande beslutsförslag
Jonas Esbjörnson (S) yrkar (1) på
att upphandlingen ställer krav på minst 42,5 procent ekologiskt 2021, minst 47,5
procent 2022 och minst 52,5 procent 2023
Ordföranden ställer sitt förslag och Jonas Esbjörnssons yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
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Den som stöder Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Angela Everbäck (MP), Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Inger
Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S) och Johan Petersson (S)
Jonas Esbjörnson (S) yrkar (2) på
att kraven på ekologiskt kan justeras om en definition av närproducerat nås
Ordföranden ställer sitt förslag och Jonas Esbjörnssons yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Angela Everbäck (MP), Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Inger
Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S) och Johan Petersson (S)
Jonas Esbjörnson (S) yrkar (3) på
att krav ställs på att bananer ska vara både ekologiska och fairtrade
Ordföranden ställer sitt förslag och Jonas Esbjörnssons yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster ges av:
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John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S) och Angela
Everbäck (MP)
Jonas Esbjörnson (S) yrkar (4) på
att krav ställs på ekologiska ägg
Ordföranden ställer sitt förslag och Jonas Esbjörnssons yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S) och Angela
Everbäck (MP)
Jonas Esbjörnson (S) yrkar (5) på
att andra meningen under ”2.10.4 Närproducerat” sidan 38 justeras till att lyda
”om beslut tas under avtalstiden godkänns närproducerat, enligt Region Skånes
definition, för att uppnå miljömålet om 70 procent och/eller ekologiska livsmedel.”
Ordföranden ställer sitt förslag och Jonas Esbjörnssons yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
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Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S) och Angela
Everbäck (MP)
Angela Everbäck (MP) yrkar (1) på
att det ännu gällande Miljöprogrammet 2017-2021 ska ligga till grund för denna
upphandling. Att andelen ekologiskt ska öka och närodlat prioriteras i enlighet
med det av regionfullmäktige beslutade Miljömålsprogrammet och dess delmål
2.3.
Ordföranden ställer sitt förslag och Angela Everbäcks yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Angela Everbäck (MP) yrkar (2) på
att ägg ska vara 100 % ekologiska
Ordföranden ställer sitt förslag och Angela Everbäcks yrkande under proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar (1) på
att texten i förfrågningsunderlaget ändras till att fisk och/eller skaldjur av varierande sorter skall finnas på menyn max 2 ggr/vecka, och att det vid inköp av
fisk och skaldjur skall ställas krav på leverantören att utfiskning, giftspridning
och regnskogsskövling inte förekommit.
Ordföranden ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under proposition
och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Paul Svenssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S), Angela Everbäck (MP) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD)
Paul Svensson (SD) yrkar (2) på
att skrivelsen om fläskfri måltid stryks ur förfrågningsunderlaget.
Ordföranden ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under proposition
och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
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Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Paul Svenssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S), Angela Everbäck (MP) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD)
Paul Svensson (SD) yrkar (3) på
att texten på sidan 16 i förfrågningsunderlaget punkt 2.3.2 Meny-rullande under
rubriken Vuxenmenyn ändras till: ”Vid varje måltid ska tre (3) maträtter erbjudas, varav en (1) är vegetarisk och en (1) är svensk husmanskost innehållande
de ingredienser som av tradition hör till. I måltiden ingår en kolhydratdel och
varma grönsaker.”
Ordföranden ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under proposition
och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som stöder ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som stöder Paul Svenssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Anna Palm (M), Mikael Stamming (C),
Jonas Esbjörnsson (S), Lena Axelsson (S), Johan Petersson (S), Angela Everbäck (MP) och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nej-röster ges av:
Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD)
Ordföranden ställer därefter proposition på sakfrågan och finner att
servicenämnden har bifallit hennes yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-01
2. Förfrågningsunderlag 2020-06-01
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Vid protokollet
Lars Palander
Sekreterare
Justeras 2020-06-16

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2e vice ordförande

Reservation
Servicenämnden 2020-06-09

2. Upphandling av patientmåltider till sjukhusen Malmö, Trelleborg och Landskrona

Region Skånes miljöprogram gör gällande att inköp ska göras utifrån följande principer: i första
hand prioriteras närproducerade livsmedel, i andra hand närproducerade ekologiska livsmedel
och i tredje hand ekologiska livsmedel från annat geografiskt område. Andelen närproducerade
och/eller ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten
år 2020.
I miljöredovisningen för 2019 framgår att Region Skåne inte når sitt mål om att öka andelen
ekologiska livsmedel. 45 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska
livsmedel 2019 vilken är en minskning. Målet för i år är 70 procent vilket inte är nått. Alliansen
föreslog att 40 procent ekologiskt i upphandlingen, något som inte ligger i nivå med det gällande
miljöprogrammet. Socialdemokraterna valde därför att yrka på en högre andel ekologiskt i
upphandlingen.
Tills vi når en definition av närodlat är det enbart ekologiskt som mäts in i de 70 procenten.
Socialdemokraterna är positiva till att utveckla en definition av närproducerat utifrån en analys
av miljöpåverkan i val av livsmedel som är ekologiska, närproducerade eller både ekologiska
och närproducerade. Kraven på ekologiskt kan justeras när en definition av närproducerat nås.
Vidare ville vi att Region Skåne ska upphandla bananer som är både ekologiska och fairtrade
samt ekologiska ägg.
Eftersom våra yrkanden inte vann gehör på nämnden väljer vi att reservera oss.

För Socialdemokraterna i Servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S), gruppledare

Servicenämnden 20200609
Reservation
Då vårt yrkande ej bifölls, reserverar vi oss mot beslutet.
Ärende 3. Upphandling av patientmåltider till sjukhusen Malmö, Lund,
Trelleborg och Landskrona – ärendenummer 2020-POL000250
Miljöpartiet yrkade att det ännu gällande Miljöprogrammet 2017-2021 (tidigare
2017-2020) ska ligga till grund för denna upphandling.
Att andelen ekologiskt ska öka och närodlat prioriteras i enlighet med det av
Regionfullmäktige beslutade Miljömålsprogrammet och dess delmål 2.3.
Miljöpartiet yrkade dessutom att ägg ska vara 100% ekologiska.
Därutöver yrkade vi bifall till yrkande om att bananer ska vara både ekologiska och
Fairtrade.

Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

