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Beslut
Regionstyrelsen beslutar att





regionkontoret övertar ansvaret som Hallands sjukhus hittillsvarande haft i
relation till restauranger, caféer och kiosker
regionkontoret utgör Regionservice beställare av tjänster relaterat till
restauranger, kaféer och kiosker för målgruppen personal, patienter (i
egenskap av privatperson) och besökare
anteckna att avtal upprättas mellan förvaltningarna enligt regionens modell för
interna överenskommelser
anteckna att beställaren behöver ta ställning till omfattningen på kiosk och
restaurang till patienter, besökare, medarbetare i allmänhet och Kungsbacka i
synnerhet

Ärendet
Inom sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka finns olika typer av
lösningar för att erbjuda allmänheten och medarbetare tillgång till matsal för
lunchservering samt ett kafé- och kioskutbud. För dessa ändamål har Hallands
sjukhus i nuläget rollen som beställaransvarig, vilket innebär att vara behovsansvarig
i förhållande till Regionservice och avtalspart gentemot olika externa
aktörer/leverantörer. Hallands sjukhus tillhandahåller också lokaler som Hallands
sjukhus i sin tur hyr av Regionfastigheter. Den nuvarande ordningen härrör från att
det historiskt i huvudsak bara var en förvaltning som hade verksamhet på respektive
sjukhusområde, men så är inte längre fallet. Det finns därför ett behov att tydliggöra
beställaransvaret inom regionen för att hantera allmänhetens och alla berörda
förvaltningars behov, samarbetet med de aktörer som ansvarar för den operativa
driften samt för att tillhandahålla lokaler.
Patientkosten berörs inte i denna skrivelse, men det finns beröringspunkter eftersom
patientkost i vissa fall tillagas i samma produktionskök. Det har relativt nyligen
genomförts en utredning om den framtida kostförsörjningen där regionstyrelsen har
fattat beslut i ärendet (§97/2019-05-19), men den utredningen berörde inte de frågor
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som lyfts i denna skrivelse. Patientkost är en bastjänst (regionens standard för
Regionservice tjänsteleveranser) som Regionservice levererar i Halmstad och
Varberg. I Kungsbacka köps patientkosten av Kungsbacka kommun via Kolla
äldreboende.
Denna skrivelse berör inte heller catering. I Halmstad och Varberg är catering en
avropstjänst som Regionservice levererar (regionens standard för Regionservice
tjänsteleveranser). I Kungsbacka tillhandahåller det privata företaget som sköter
lunchserveringen och kafé även catering genom en äldre och muntlig
överenskommelse.
Förslaget är framtaget i samråd mellan berörda förvaltningar och har stämts av med
ledningen på Regionservice och Hallands sjukhus, samt Regionkontoret.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att





regionkontoret övertar ansvaret som Hallands sjukhus hittillsvarande haft i
relation till restauranger, caféer och kiosker
regionkontoret utgör Regionservice beställare av tjänster relaterat till
restauranger, kaféer och kiosker för målgruppen personal, patienter (i
egenskap av privatperson) och besökare
anteckna att avtal upprättas mellan förvaltningarna enligt regionens modell för
interna överenskommelser
anteckna att beställaren behöver ta ställning till omfattningen på kiosk och
restaurang till patienter, besökare, medarbetare i allmänhet och Kungsbacka i
synnerhet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Beslut om lunch-, café- och kioskverksamhet
Expedieras till
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Hallands sjukhus
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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Regionkontoret
Välj verksamhetsområde
Henrik Lundahl
Kanslichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-02-09

Diarienummer
RS210132

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Beslut om lunch-, café- och
kioskverksamhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
● Regionkontoret övertar ansvaret som Hallands sjukhus hittillsvarande
haft i relation till restauranger, caféer och kiosker.
● Regionkontoret utgör Regionservice beställare av tjänster relaterat till
restauranger, kaféer och kiosker för målgruppen personal, patienter (i
egenskap av privatperson) och besökare.
 Anteckna att avtal upprättas mellan förvaltningarna enligt regionens
modell för interna överenskommelser.
 Anteckna att beställaren behöver ta ställning till omfattningen på kiosk
och restaurang till patienter, besökare, medarbetare i allmänhet och
Kungsbacka i synnerhet

Sammanfattning
Inom sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka finns olika
typer av lösningar för att erbjuda allmänheten och medarbetare tillgång till
matsal för lunchservering samt ett kafé- och kioskutbud. För dessa ändamål
har Hallands sjukhus i nuläget rollen som beställaransvarig, vilket innebär att
vara behovsansvarig i förhållande till Regionservice och avtalspart gentemot
olika externa aktörer/leverantörer. Hallands sjukhus tillhandahåller också
lokaler som Hallands sjukhus i sin tur hyr av Regionfastigheter. Den
nuvarande ordningen härrör från att det historiskt i huvudsak bara var en
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förvaltning som hade verksamhet på respektive sjukhusområde, men så är inte
längre fallet. Det finns därför ett behov att tydliggöra beställaransvaret inom
regionen för att hantera allmänhetens och alla berörda förvaltningars behov,
samarbetet med de aktörer som ansvarar för den operativa driften samt för att
tillhandahålla lokaler.
Patientkosten berörs inte i denna skrivelse, men det finns beröringspunkter
eftersom patientkost i vissa fall tillagas i samma produktionskök. Det har
relativt nyligen genomförts en utredning om den framtida kostförsörjningen
där regionstyrelsen har fattat beslut i ärendet (§97/2019-05-19), men den
utredningen berörde inte de frågor som lyfts i denna skrivelse. Patientkost är
en bastjänst (regionens standard för Regionservice tjänsteleveranser) som
Regionservice levererar i Halmstad och Varberg. I Kungsbacka köps
patientkosten av Kungsbacka kommun via Kolla äldreboende.
Denna skrivelse berör inte heller catering. I Halmstad och Varberg är catering
en avropstjänst som Regionservice levererar (regionens standard för
Regionservice tjänsteleveranser). I Kungsbacka tillhandahåller det privata
företaget som sköter lunchserveringen och kafé även catering genom en äldre
och muntlig överenskommelse.
Förslaget är framtaget i samråd mellan berörda förvaltningar och har stämts
av med ledningen på Regionservice och Hallands sjukhus, samt
Regionkontoret.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget förväntas inte innebära några nya kostnader för Region Halland.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Hallands sjukhus
Ekonomiavdelningen

