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§5
Förlängning av avtal Fruängsgårdens restaurang
HL 2018/773

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med
Sodexo AB, organisationsnummer 556528-2984, gällande driften
vid Fruängsgårdens restaurang förlängs från 1 december 2020 till
30 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Fruängsgårdens servicehusrestaurang drivs på entreprenad av
Sodexo AB. Avtal tecknades perioden 16 augusti 2019 till 30
november 2020. Avtalet föreslås förlängas till 30 november 2021.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättarna Emilia Bergius (MP) och Lolita Lovén
Johnsen (KD) samt Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Eva Fagerhem (S) och Maria Ljuslin (V) lade fram ett förslag och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Eva Fagerhem (S) och Maria Ljuslin (V) reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
"Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att förvaltningen utreder möjligheterna att skapa en kostenhet i
egen regi och som är en del av stadsdelens äldreomsorg
Förvaltningen har upphandlat entreprenaddrift av Fruängsgårdens
servicehusrestaurang. I avtalet ingår även leveranser av
måltider/matlådor till äldreboenden och dagverksamhet i stadsdelen.
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Alla stadsdelar har dock inte upphandlat matleveranser utan där
finns istället kostenheter som drivs i egen regi och är en del av
stadsdelarnas äldreomsorg. Deras uppdrag är att tillaga god och
näringsriktig mat till enheter inom äldreomsorgen. Målgruppen är
detsamma som hos oss dvs vård- och omsorgsboenden, servicehus,
dagverksamhet och hemtjänsten i stadsdelen. Den insyn och
påverkan man då har över verksamheten är viktig både för att på
bästa sätt ge god lokalproducerad och hållbar mat till de äldre och
samtidigt kunna implementera stadens mat- och måltidspolicy och
arbeta mot de miljömål som staden fastställt."
Handlingar i ärendet
 HL 2018/773-19 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Förlängning av avtal om driften av Fruängsgårdens
restaurang
 HL 2018/773-20 Bilaga Uppföljning av driften
Fruängsgårdens restaurang
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