
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-05-13 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Onsdagen den 13 maj 2015, kl. 13:00 – 16:00 

Plats 
KS-salen, Stadshuset 

Omfattning 
§§ 70 - 82 

Beslutande 
Johan Persson (S) Ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Michael Ländin (S) Omsorgsnämnden 
Marianne Dahlberg (S) Kultur- och fritidsnämnden 
Kennert Artebrant 1:e vice ordförande PRO  
Gotthild Thagemark PRO 
Maud Richter PRO 
Sven-Erik Karlsson 2:e vice ordförande, SPF 
Olle Persson SPF 
Erland Ström SPRF avd 76 
Anita Falkestad SKPF avd 48 
Monika Mårdh Demensföreningen 
Margareta Lannemyr RPG 

Ersättare 
Per Dahl (M) Kommunstyrelsen 
Lene Polteg Omsorgsnämnden 
Ingrid Lernå PRO 
Asta Daleén SPF 
Sylva Henrysson SPF 
Siri Svensson SPRF avd 76 
Reiner Widäng RPG 

Övriga närvarande 
Johan Råberg  Omsorgsförvaltningen 
Åke Andersson Destination Kalmar 
Magnus Garp  Serviceförvaltningen 
Ann-Sofie Lagercrantz  Kommunledningskontoret 
                           

Sekreterare 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
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Justeras 
 
 
Johan Persson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennert Artebrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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§ 70 

Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och presenterar nya 
ledamöter 
 

§ 71 

Val av justerare 
Beslut 
Kennert Artebrant utses att justera dagens protokoll. 

§ 72 

Fastställande av dagordningen 
Beslut 
Dagordningen fastställs 
 

§ 73 

Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 11 mars 2015 
Beslut 
Ändring i protokollet från 11 mars vad gäller ett felaktigt namn, enhetschefen 
från kost/serviceförvaltningen heter John Eliasson. 

§ 74 

Val av nytt presidium 
Beslut 
Johan Persson, kommunstyrelsen fortsätter som ordförande för KPR, Kennert 
Artebrant PRO 1:e vice ordf. och Sven-Erik Karlsson 2:e vice ordf. 
 
 
 § 75 

Genomgång av reglemente  
Beslut 
Ändring av punkt 6 i reglementet.  
Gammal skrivning: Pensionärsrådet sammanträder 6 gånger per år. 
Ny skrivning: Pensionärsrådet sammanträder minst 4 gånger per år. 
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§ 76 

Ordförande om aktuella läget i Kalmar  
Johan Persson informerade om Kalmars positiva befolkningsutveckling. 
Procentuellt växer Kalmar mest i Småland och procentuellt mer än alla andra 
residensstäder i Sverige. Första kvartalet 2015 ökade befolkningen i kommunen 
med 246 invånare, vilket innebar att Kalmar passerade 65 000 invånare i början 
av maj. Målet för befolkningstillväxten är en ökning med 1% och år, vilket är 
ett balanserat mål för att planering av infrastruktur och utbyggnad av service 
ex. förskolor ska hinna med.  Antalet seniorer bland inflyttargruppen ökar men 
andelen i befolkningen är i stort oförändrad, vilket innebär att ca 20 % av 
befolkningen i Kalmar är 65 år eller äldre. 
 
Generellt är det 10-15 faktorer som påverkar befolkningstillväxt, i Kalmar 
spelar bostadsbyggandet tillsammans med Linnéuniversitetet en viktig roll för 
vår utveckling. 
 
I den budget för 2016 som majoriteten presenterar nästa vecka ligger stora 
investeringar, fokus är att bejaka utveckling och samtidigt ha ordning och reda 
i ekonomin.  Mycket återinvesteringar behöver göras, byggnation från 1970-
talet kräver exempelvis omfattande åtgärder nu. Ordning och reda i ekonomin 
är centralt för att möta den kommunala sektorns stora kostnadsutmaningar; 
fram till nu har kostnadsökningen för välfärdstjänsterna varit 0,5 % år medan 
vi framåt får räkna med en årlig kostnadsökning på ca 1,4 %. Utmaningen blir 
inte mindre av att statsbidragen inte riktigt hänger med i kostnadsutvecklingen. 
Vi behöver växa för att få en kostnadsutjämning av gemensamt finansierade 
tjänster. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 

§ 77 

Rapport från samhällsbyggnadschefen 
 
Johan Persson informerar då samhällsbyggnadskontoret meddelat förhinder. 
 
För en kommun är det bra att ha 3000-4000 i planberedskap för att säkerställa 
ett jämnt flöde i byggprocess oavsett konjunktur. Kalmar kommun måste öka 
byggnadsproduktionen, men vi är på gång. 
 
På www.kalmar.se går det att följa bostadsbyggandet och arbetet med 
detaljplaner i Kalmar kommun. Det finns i dagsläget 993 lägenheter i färdiga 
detaljplaner som vunnit laga kraft, varav över 600 är hyresrätter. I kvarteret 
Gesällen är samtliga lägenheter hyresrätter. Trycket på lägenheter i 
seniorgruppen är stort bland annat har Bovieran en kö på 200 vilket innebär att 
man beslutat att bygga ytterligare Boviera i Kalmar. 
 
För att prioritera rätt saker arbetar planorganisationen enligt en 
prioriteringslista där 30 projekt finns med. Prioriteringsprocessen styrs genom 
en formaliserad viktning utifrån grunderna; demografi, samhällsviktigt, 
kommunal ekonomi, personella resurser, genomförbarhet, volym och bostäder. 

http://www.kalmar.se/
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Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 

§ 78 
 
Rapport från omsorgschefen 
Administrativ chef Johan Råberg informerar om vad som är aktuellt i 
omsorgsförvaltningen. Förvaltningen håller på att sjösätta en ny organisation 
och arbetar fram en ny verksamhetsplan. Man strävar efter en platt 
organisation som innebär en omfördelning av resurser från administration till 
verksamhet och förutsättningar som är direkt kopplat till brukares behov ex. 
ökad bemanning i särskilda boenden. Man arbetar också med att renodla 
verksamheten, genom att överföra ex städtjänster och IT-stöd till 
serviceförvaltningen kan omsorgen i högre utsträckning fokusera på sin 
kärnverksamhet dvs. vård och omsorg.   
 
En viktig fråga för KPR är verksamheten på träffpunkterna och från 
omsorgsförvaltningens sida arbetar man för att integrera träffpunkterna i 
särskilda boenden. Att tänka ”allt i ett” innebär planeringsfördelar och en 
central tanke för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Trots besparingskrav 
på 11 miljoner varav 6 miljoner är klara kommer en fixartjänst och 
närståendeombud att finnas kvar. 
 
Ledamöter har frågor om utbyggnad av digitala larm och ordförande i 
omsorgsnämnen svarar att larmfunktionen är digitaliserad. 
Frågor om förebyggande hälsovård lyfts också med hänvisning till goda 
erfarenheter från bl.a. Danmark och Skåne. Sekreteraren får i uppdrag att göra 
efterforskningar både lokalt och med andra kommuner och redovisa vid 
nästkommande råd. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationer. 
 

§ 79 
 
Omvärldsspaning 
Magnus Garp, IT-strateg informerar om fiberutbyggnaden i Kalmar kommun. 
Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till 
hushåll i kommunen. Det är en långsiktig satsning med hela kommunen i 
fokus, både tätorten och landsbygden. Målet är att 90 procent av invånarna ska 
ha tillgång till 1000 Mbit senast 2020.  Alla kan få tillgång till fiberuppkoppling 
bor jag i hyresfastighet vänder jag mig till fastighetsägaren, i egen fastighet i 
tätort kan jag kontakta Telia Öppen Fiber direkt och boende på landsbygden 
vänder sig till kommunen. Tillgång till fiberuppkoppling är en central punkt i 
landsbyggsutvecklingen i Kalmar kommun. Rollfördelningen mellan 
kommunen och Telia är att Telia gör en affärsmässig bedömning av 
anslutningen och kommunen verkar för och ger landsbygden stöd att formera 
sig och hitta löningar och finansiering. Detta sker i huvudsak via den nationella 
bredbandssatsningen. Vid rådet delades foldern Tillsammans bygger vi 
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framtiden ut. Önskas fler foldrar kontakta Ann-Sofie L. Magnus presentation 
bifogas protokollet, men önskar ni mer information eller förtydliganden kan 
man kontakta Magnus Garp på magnus.garp@kalmar.se 
 
Åke Andersson, Destination Kalmar informerade om utvecklingen av Kalmar 
som besöks-och turistmål och presenterade sommarens program för Kalmar.  
 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet tillsammans med presentationer 
 

§ 80 

Övriga ärenden 
Avtackning av Gunnel Akinder, tidigare ledamot och förste viceordförande i 
KPR.  
 
Hur ska vi nå ut till seniorer med relevant information? Rådet diskuterade 
utifrån olika perspektiv hur man bäst når fram med information om både 
risker, möjligheter och resurser som finns i lokalsamhället. 

Beslut 
Ann-Sofie Lagercrantz får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en 
gemensam informationssatsning från olika aktörer som riktar sig till 
målgruppen 65 år och äldre i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras vid 
nästa råd. 

§ 81 

Nästa sammanträde 
Tisdagen 15 september kl.13.00–16.00 
Plats: KS-salen, Stadshuset 

§ 82 

Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 

 
 

 

mailto:magnus.garp@kalmar.se


Destination Kalmar 





Bakgrund 

1 

Tre bolag blir ett 

 



1 

Destination Kalmar ska i samverkan med 

näringslivet utveckla, profilera och 

marknadsföra Kalmar som besöksmål.  

 
• samordna och utveckla evenemangsutbudet och idrottsturism 

i Kalmar  

• driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet  

• i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för 

verksamheten på Kalmar Slott. 





Pengarna i mitten 
1 



Partners 
  

  

 

Affärshuset Kvasten   

Agona Fastigheter AB   

Arkitektkopia   

Best Western Kalmarsund Hotell   

Avent Drift & Innemiljö   

Barometern   

Baronen Köpcenter   

Best Western Kalmarsund Hotell   

Bildväxlarna AB   

Bilkompani Kalmar   

Brofästet Hotell & Konferens   

BWG Homes   

Byggnads N J Andersson & son   

CA Fastigheter   

Clarion Collection Hotel Packhuset 

CTV   

Electrolux Home   

First Hotel Witt   

FJ Fastigheter   

Frimurarehotellet 

Giraffen köpcentrum   

Glebes Fastighets AB  

Handelsbanken   

Hansa City  

Hjältevadshus AB   

Holmgrens bil   

Hotell Hilda   

HSB Sydost   

Invest in Kalmar   

Julab Event AB   

Kalmar City  

Kalmar Energi   

Kalmar FF   

Kalmarflyg   

Kalmar Hamn   

Kalmarhem   

Kalmar Lantmän   

Kalmar Läns Byggmästareförening 

Kalmarposten   

Kalmarsalen   

Kalmar Vatten   

Kalmar Öland Airport  

KIFAB i Kalmar AB   

KLS Ugglarps   

Klövern AB   

Kopparslagaren   

Kreation  

KST Infoservice 

Lenanders Grafiska AB   

Liljas Personbilar AB   

Linnéuniversitetet   

Länsförsäkringar Kalmar län   

Majo Bygg   

Mix Megapol/Rockklassiker   

Molins Förvaltnings AB  

Myresjöhus   

Nordea Bank AB   

Norden Machinery   

Nybloms AB   

P & E Förvaltning i Sydost AB   

PEAB   

Pontuz Löfgren AB 

Profil Hotels Calmar Stadshotell 

Rasta Sverige AB 

Rikshem   

Riksbyggen   

SBS Discovery Radio   

Scandic Hotels AB   

Scenteknik i Kalmar AB   

SDR Svensk Direktreklam   

Show Production Services AB (SPS) 

Skanska Sverige AB  

Skyltreklam   

Slottshotellet 

Smålandsidrotten   

Smålands Motor AB 

Smålandsvillan   

Statens fastighetsverk   

Stufvenäs Gästgiveri   

Sveriges Radio   

Svanen Hotell och Vandrarhem   

Svevia   

Swedbank   

Taxi Kalmar AB   

Tegnanders Fastighetsförvaltning   

Topax AB   

Triator   

Vibra Reklambyrå   

Östra Småland   



Kustnära projekt 



Kustnära projekt 



Kustnära projekt 



Kustnära projekt 



Kustnära projekt 



Idrottsturism 



Idrottsturism 



GuldAgility 
2  ̶  5 juli 



Kalmar  

Grand Prix 
 

Elit  

Open 
 

1 aug 



Kalmar  

Kanalsimning 
 

Kanalstafetten 
 

Tri4Fun 
 

8 aug 



I Run Kalmar 



Ironman  

Kalmar  

Sweden 
 

15 aug 



I Run Kalmar 

Kalvinknatet • 1 juni 

Skälbyloppet • 18 april 

Wings for life - World run • 3 maj 

Kalmar Malkars • 27 juni 

Atea Kalmarmilen • 29 juli 

Lilla Atea Kalmarmilen • 29 juli 

Nattloppet • 22 augusti 

Sylvesterloppet • 31 december 



Idrottsturism - Omsättning  

2010 ca 20 mkr 

2011 ca 23 mkr 

2012 ca 30 mkr 

2013 ca 80-85 mkr 



2012 ca 18,6 mkr 

2013 ca 23 mkr 

2014 ca 36 mkr 

Ironman - Omsättning  



Evenemang, sommaren 2015 



Sommarteater 

 
Krusenstiernska teatern 

25 juni  ̶  2 augusti  



Musik på Larmtorget 
30 juni  ̶  11 augusti 



Roxette 
18 juli, Fredriksskans 



Badjävlar 
 24 juli, Lindö 



Kalmar  

Stadsfest 
 

6–8 aug 



Sven-Ingvars 

 
Sista sommaren 

 

29 augusti, 

Kalmarsundsparken  



Kalmar Slott 
 

Barnens Slott 

22 juni–9 aug 



Kalmar Slott 
 

Pippi och lite till 

© Ingrid Vang Nyman/ 

    Saltkråkan AB  



Kalmar Slott 
 

National  

Geographic   
 

A new age of 

exploration 



Duran och  

Mollans  

allsångs- 

show 

Måndagar • Kl. 15 & 17. 

Söndagar • Kl. 15. 

 

 

 

 

 
28 juni – 2 augusti 



Grillat och 

Gårdsopera 





150.000 ex. 



Sammanfattning 

• Pengarna i mitten 

• Samordning 

• Kvalitet 

• Värdskap 

 





Vad är fiber 

• Glastråd 

• Data i ljusets hastighet 

• Ersätter kopparnätet 

• Telestationerna är fortfarande knutpunkter 

 



Varför fiber? 

• Prestandasäkert 

• Avståndsoberoende 

• Framtidssäkert 

• Störningssäkert 



Vad händer i Kalmar? 
 

• Utbyggnad 
– Nationella bredbandsstrategin (90%) 

 

• Samverkansavtal med Telia 
– Tätort 

– Landsbygd 
 

• Samförläggningar 
 

• Förstudie för byalag 
 

• Nya bostadsområden 



Hur får jag fiber 

• Hyresfastighet - fastighetsägaren 

• Tätort – Telia Öppen Fiber 

• Landsbygd – kontakta Kalmar kommun 



Vad använder vi Internet till? 

• E-tjänster 

• Bankärenden 

• Kommunikation och sociala nätverk 

• E-handel 

• Hemsjukvård och digital hemtjänst 

• Mobilitet 

• Informationskälla 

• Underhållning 

• E-demokrati 

• Sakernas Internet m.m…. 
 

 



Daglig användning av Internet 

Källa: Internetstatistik.se 



Källa: bredbandskartan.se 



Omsorgsförvaltningen 

Omsorgen. För de äldres skull. 



Omsorgsförvaltningen 

Aktuellt just nu… 

• Budget i balans 

• Ny organisation  

• Verksamhetsöversyn med 

orden ”för de äldres skull” som 

mantra 

• Bilden i media 

– Träffpunkterna 

– Fixartjänst 

– Stensberg 

 



Omsorgsförvaltningen 

Ekonomi: Åtgärder 

• Genomförande av budget 2015 

  - Bemanning boende 

 - Träffpunkter m.m. 

• Resultatenheter och uppföljning 

• Utbildningsinsatser chefer och samordnare 

• Renodla verksamhet för mer vård och omsorg 

• Effektivisera hemtjänst 

 

 



Omsorgsförvaltningen 

Ordinärt boende (hemtjänst) Särskilt boende 

Kommun Kostnad per timme Kommun Kostnad per vårddygn 

Växjö  309 kr Växjö  1 611 kr 

Karlskrona 336 kr Karlskrona 1 706 kr 

Kalmar  361 kr Kalmar  2 217 kr 

Kristianstad ** Kristianstad 1 751 kr 

Östersund 431 kr Östersund 1 481 kr 

Medelkostnad riket 443 kr Medelkostnad riket 1 709 kr 

Kostnad per brukare 2013 
Kalmar och jämförelsekommuner 

 



Omsorgsförvaltningen 

Ekonomi 

• Poster som inte är inkluderade i framräkning 

av resultatnivåer för perioden 2016-2018 

– Volymökning av ny målgrupp: Svårt multisjuka. 

Kostnadsökning: 6 mkr 

– Ökade hyreskostnader i samband med flytt till nya 

boendet i Smedby. Kostnadsökning: 4,8 mkr  

 

 



Omsorgsförvaltningen 

Omorganisation 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

OMSORGSNÄMND 

FÖRVALTNINGS-CHEF 

Avdelning 

Myndighet 

 

Avdelning 

Personal 

Utbildning 

 

 

Avdelning 

Kvalitet 

Utveckling 

Avdelning 

Ekonomi 

Avgifter 

Verksamhetsområde 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhets- 

område 

NORR 

Verksamhets- 

område 

SÖDER 

Verksamhets- 

område 

Gemensam 

Kommunal 

Hjälpmedels- 

Samverkan i 

Länet - KHS 

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Förvaltningskontor 

Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 o.s.v 



Omsorgsförvaltningen 

Omorganisation 

• Införa en plattare organisation: 

– Tydligare beslutsvägar/informationskanaler 

– Enhetschef med tydligare ansvar 

– Börjar med administrationen 

 

TYDLIGHET 

SAMVERKAN 

UPPFÖLJNING 

 

Reflektion: Helhet för omsorgstagaren. 

 

 



Omsorgsförvaltningen 

Omsorgstagarfokus: 

Ett vanligt dygn i hemtjänsten… 

…fick 883 omsorgstagare någonstans i kommunen 

hjälp av 283 undersköterskor genom 2827 besök. 

Utöver de planerade besöken hjälptes ca 400 

omsorgstagare när de larmade. 

En alldeles vanlig dag… 

 



Omsorgsförvaltningen 

Omsorgstagarfokus: 

Hemtjänst utvecklingsområden 

• Förbättra personalkontinuiteten 

• Inför resursfördelningssystem utifrån utförd tid 

• Kvalitetssäkra biståndsbedömningen 

• Bejaka teknikutveckling 

 



Omsorgsförvaltningen 

 
Omsorgstagarfokus: 

Ett vanligt dygn inom vård- och 

omsorgsboende 

 
…fick 176 omsorgstagare på äldreboende, 170 

omsorgstagare på demensboende och 50 

omsorgstagare på korttidsplatser hjälp, tillsyn och 

omsorg av ca 220 undersköterskor. 

 



Omsorgsförvaltningen 

Omsorgstagarfokus: 

Vård och omsorgsboende 

• Boende för äldre och dementa  
Enliden, Dragkroken, Frikadellen, Norrlidshemmet,  

Jungmansgården, Björketorp, Trädgården,  

Oxhagshemmet, Berga backe, Stensberg, Varvet,  

Smedby under ombyggnad (klar årsskiftet)  

Planering södra området (ej påbörjat). Andra  

framtida byggnationer: Norrlidshemmet, Dragkroken  

och Frikadellen. 

 



Omsorgsförvaltningen 

 
Omsorgstagarfokus: 

Vård och omsorgsboende utvecklingsområden 
 

• Inför biståndsbedömning för nyinflyttade 

• Planeringsverktyg 

• Äldres behov i centrum 

• Socialt innehåll 

• Regional samverkan/landstinget 

 

 



Omsorgsförvaltningen 

Medarbetarfokus 

• Samtal med Kommunal: 

– Minska delade turer 

– Semester 

– Förflyttningar 

• Minska sjukfrånvaro 

• Delaktighet 

• Avtal - Rätt till heltid 

 

 



Omsorgsförvaltningen 

1 

Egna nedbrutna mål i VP2015 

Hög kvalitet i välfärden: 

• Uppdatera handlingen ”Utblick 2020” 

• Upphandla ett boende för vård- och omsorg i södra Kalmar 

Verksamhet och medarbetare: 

• Fullfölja satsningen att erbjuda heltidstjänster 

• Minska sjukfrånvaron till 5 procent 

• Erbjuda minst 20 praktikplatser till utrikes födda 

Ett grönare Kalmar: 

• Transporter inom 2 km utförs med cykel 

• Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter 

 

Nytt uppdrag: Omsorgsnämnden tar omtag i 

målarbetet. Klart hösten 2015. 



Omsorgsförvaltningen 

1 

Värdegrundsledare 

• Samtliga enhetschefer och 82 från 

personalen har utbildats som ledare 

• All personal har fått 10H utbildning i 

nationell värdegrund för äldreomsorg  

• Värdegrunden har införts på bred front i 

linjeorganisationen 

• Verksamheten jobbar mer likt och 

medvetet med värdegrund 

• Tydligt brukarperspektiv – fokus på 

personkontinuitet och betydelse för 

brukarna 

• Värdegrundsledarna håller frågan 

levande 

 

 

 

 

 

Resultatet av ”Ännu bättre”: 

http://youtu.be/nUdrdiREvUs


Omsorgsförvaltningen 

Verksamhetens utmaningar… 



Omsorgsförvaltningen 

1 

Våra utmaningar… 

• Fler svårt multisjuka omsorgstagare  

• Krav på undersköterskeutbildning  

• Rekrytering  

• Skapa arbetsmiljövänliga scheman och 

genomgående god arbetsmiljö  

• Minska kostnad per brukare 

• Öka förtroendet för äldreomsorgen 

• Omorganisation 



Öppet tider träffpunkterna  
Förändringar av öppettider inom parentes. 
 
Ekåsen Rockneby tisdag, onsdag och torsdag 9.00 – 15.00 (- 1 dag mån, tagit bort den dag som 
hade få deltagare) 
 
Äringen Läckeby tisdag – torsdag 9.00 – 15.00 (-1,5 dagar mån o fre fm, ) 
Ekåsen och Äringen har öppet samma dagar så att personalen kan ha aktiviteter tillsammans då man ibland 
behöver vara två. 
Frikadellen  Lindsdal måndag – fredag  7.30 – 15.30 
 
Skogsrået Berga centrum  måndag – fredag 9.00 – 16.00 
 
Skölden Funkabo måndag, tisdag och torsdag 9.00 – 15.30 
 
Knuten Oxhagshemmet tisdag 9.30 – 14.30 , onsdag 11.00 – 16.00 torsdag – fredag 9.30 – 14.30 
(-1 dag mån, man har gudstjänst em. fortsätter som aktivitet utan tp-personal) 
 
TIC-huset Trädgårdsgatan måndag – torsdag 9.00 – 16.00 
 
Gullregnet Margareta plan måndag – fredag 9.00 – 15.30 
 
Stensberg Söder centrum måndag - torsdag 9.00 – 16.00 (-1 dag , tagit bort dag med minst 
deltagare, jobbar på att skapa aktivitet även denna dag.  Matsalen är öppen och man kan 
fortfarande gå till Stensberg, samt använda lokalerna till aktivitet .) 
 
Mjölkörten Rinkabyholm tisdag och torsdag 9.00 – 15.00, fredag 9.00 – 12.00 (- 2 dagar mån o 
ons., personer som varit dessa dagar kommer istället på de dagar som är öppet) 
 
Trekanten  måndag – torsdag 8.00 – 12.00 
 
 
 



Kalmar kommun 
Kost Omsorg 
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Förvaltningschef 

Benny Wennberg 

Produktion 

Tomas Lexinger 

Park 

Ronny Erixon 

Fritid 

Ronny Gustafsson 

Gata 

Kristine Reneskog 

TME 

Stefan Larsson 

Fastighet 

Gunilla Svensson 

Bygg 

Gunilla Svensson 

Fastighets- 

service 

Kenneth Hinsegård 

Support 

Björn Hedbäck 

Logistik 

P-G Fransson 

Transport/verkstad 

 
Peter Hermansson 

Lokalvård 

Peter Gertsson 

Kost  skola 

Ann-Sofie Eriksson 

Kost omsorg 

Karolin Gleisner 

IT 

Robert Carlsson 

Klienthantering 

Emanuel Wintersteller 

Infrastruktur 

Niklas Svensson 

Upphandling 

Kundservice 

Susanne Eklund 

Maria Kleveborn 

Administration 

Christina Karlberg 

Förvaltningsekonom Yvonne Norman 

Personalutvecklare Monika Nordh-Cangemark 

Kvalitets- och miljösamordnare Martina Adiels Balk 

Förvaltarna 

Björn Adolfsson 
Göran Persson 



Kost Omsorg 

Kostchef 
Karolin Gleisner 

Kost Omsorg 

Norra 
 

Enhetschef  

John Eliasson 
 

Oxhagshemmet 

Enliden 

Norrlidshemmet 

Skogsrået 

 

 

Kost Omsorg 

Södra 
 

Enhetschef 

Stefan Hildingsson 
 

Stensbergshemmet 

Smedängen 

Smedbygård 

Bryggaren 

Björkhaga 

Möregården 

Administratör 

Eva Olsson 



Kost omsorg 

• äldreomsorg, handikappomsorg, 

matdistribution, restauranger 

• grundskola och förskola. 

• 10 kök 

 

 

 

 

 

 



Kost omsorg 
Kunder: 

• ca 100 kunder/avdelningar  

• ca 600 kunder i matdistribution (200+ 
400)  

 

Portioner: 

• Lunch ca 1900 port (matdist ca 110+250) 

• Middag ca 500 port 

• Övriga ( frukost, varor mm) 

 



Matdistribution 

• Kyld mat för personer med beviljad 

matdistribution, i egen regi 

• Kyld mat från extern leverantör under 

ombyggnadsperioden 

• Egen produktion till kyld 

• Extern produktion till egen produktion 

 



Tidplan kyld mat egen prod 
 

 

• Början dec – infomöte med handl & oms 

• Mitten dec –  brev 1 till matgäster 

• Slutet jan   – infomöte med handl & oms 

• Början feb –  brev 2 inkl beställnings-
underlag till matgäst 

• 150225 onsd – best.underl till kök fd 
varm 

• 150320 fred – 1a leveransdag kyld fd 
varm 

• 150320 fred – sista leveransdag varm 

 

 

 



Tidplan kyld mat 

 
 
• 150429 onsd – brev 1 inkl best. underlag till 

matgäst 

• 150513 onsd – best.underlag till kök fd LT 

• 150528 torsd – 1a prod.dag fd LT 

• 150601 månd – 1a leveransdag fd LT 

 



Koster 

• A-kost 

• E- kost 

• Diabetes kost 

• Laktosfri kost 

• Glutenfri kost 

• Stomi kost 

• Vegetarisk kost 

 

 

 



Konsistenser 

• Hel 

• Grov Paté 

• Timbal 

• Gelé 

• Tjock soppa 



Beställningsunderlag 

• 7 veckor åt gången 

• Beställningsunderlag till alla 

• Följebrev till beställningsunderlag 

• Ifyllda beställningsunderlag lämnas till 
transportör alt brev/fax/mail 

• Får beställningsunderlag baserat på 
vilken kost man har 

• Normalkost tre rätter per dag dvs 21 
rätter/vecka inkl veg 

 



Transportör 

• Top Cabino start 150320 

• Prel leveranstider till kund 

• Leveranstider efter 14 dgr 

• Lev till kund månd, onsd, fred kl 8.30-

15.30 

• Leveransadress till kund alt lokal 



Oxhagshemmet kök, uppstart 

kyld mat för distribution 

• Tidsplan 

• Riskbedömning 

• Riskanalys 

• Lokaler 

• Transporter 

 

 



Tidsplan kök 

• Start av renovering och tillbyggnad av 
köket 140401 

• Beräknat klart för besiktning 150212 

• Mars -15, produktionsstart restaurang 
oxen samt ca 20 avdelningar varm mat i 
kantin samt kyld mat ca 250 port i nuläget 
varma från stensberg köket 

• Juni – 15, ca 110 port kyld mat som i 
nuläget ligger på extern leverantör LT, 
totalt bör produktionen hamna på ca 350-
400 port kyld mat per dag.  

 



Riskbedömning 

Riskbedömning skall göras vid förändringar i 
verksamheten exempelvis förändrade lokaler 
samt nya arbetsmetoder, kommunhälsan är 
inkopplad på arbetsmiljö 

• Belastningsergonomi 

• Utbildnings insats i driften 

• Uppföljning av personal som arbetar i kylda 
lokaler 

• Personal, arbetsrotation, kläder 

Detta har skett med stöd av AFS 1998:2, arbete i 
kylda livsmedelslokaler från arbetsmiljö verket 
samt andra berörda föreskrifter och lagar 



Riskanalys 

• Analysen utfördes i samlingssalen på 

oxhagshemmet. 

• Vi byggde upp en skalenlig modell av 

packrummet och bjöd in kommunhälsan, 

personal, storköksentreprenör, 

skyddsombud och gick igenom den tänkta 

processen för att identifiera riskerna och 

få en uppfattning om vart insatserna 

behöver göras. 

 



Processen gås igenom 



Riskanalys 
Risker Åtgärd 

Rörelse, upprepad mekanisk Olika redskap, varierad arbetsposition 

Tid, stress Noggrant planerad arbetstakt med 

utrymme för paus och återhämtning 

Tunga lyft Arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt 

Utrymme Planera inköp där arbetsmiljön är en viktig 

del 

Arbete i kyla Kläder och utrustning för ändamålet samt 

utbildning och information med riskerna 

Drag Planera ventilation så att det inte uppstår  

Ljudnivå Planering av inköp samt kontrollmätning av 

ljudnivån i driften 

Gas Kontrollera säkerheten och föreskrifter runt 

aktuell gas 



Lokaler 

• Köket byggs för en produktion på ca 
900 portioner, varm mat i kantiner i 
huset och för leverans i transportskåp 
till andra boende i Kalmar samt kyld 
mat i en-portionsförpackningar 

• Utrustningen och köket är avsedd för 
att producera och tillaga maten för 
optimal kvalité och livsmedelssäkerhet 
enligt våra mål och riktlinjer 
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Leverans 

av varor, 

förvaring 

 



Produktion 

 

Nedkylning 

och förvaring 

 

Packning och 

förvaring av 

leverans 

färdigt gods 

Transport 

till kund  



Transport 

• Alla transporter upphandlas där särskilda 
krav ställs på miljö och andra viktiga 
komponenter enligt Kalmar kommuns 
riktlinjer. 

• In och utleveranser sker på separata 
lastkajer för att skapa ett så bra 
arbetsklimat som möjligt för inblandade 
parter 

• Top cabino levererar från 150320 den 
kylda maten till våra kunder i 
specialanpassade nyinköpta kyl bilar 



Kontakt 

 
 

Karolin Gleisner 

Kostchef Kost Omsorg 

tfn (0480-4)5 35 12 karolin.gleisner@kalmar.se 

 

John Eliasson 

Enhetschef Kost Omsorg Norra 

tfn (0480-4)5 36 09 John.eliasson@kalmar.se 

 

 

mailto:karolin.gleisner@kalmar.se
mailto:John.eliasson@kalmar.se


 
 

Adress Box 611, 391 26  Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │  

 

 
 

 
Reglemente för Kalmar kommuns pensionärsråd 
 
Antaget av kommunstyrelsen den 5 februari 2007, § 38. 
 
1. Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och 

representanter för kommunens nämnder och styrelser. 
 

Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. 
 
2. Pensionärsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Följande 

övergripande mål skall vara vägledande. 
 

Äldre skall: 
 kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag 
 kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 
 bemötas med respekt 
 ha tillgång till god vård och omsorg 
 ha tillgång till förebyggande friskvård 

 
3. Pensionärsrådet består av representanter för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 

omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd samt lokala 
pensionärsorganisationer. 

 
Pensionärsorganisationerna skall vara rikstäckande och öppna för alla pensionärer. 

 
- Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare 
- Samhällsbyggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare 
- Omsorgsnämnden utser en ledamot och en ersättare 
- Kultur- och fritidsnämnden utser en ledamot och en ersättare 
- Södermöre kommundelsnämnd utser en ledamot och en ersättare 
- Respektive pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 

1000-tal medlemmar i kommunen. Avstämning görs inför varje ny mandatperiod. 
 
 Ledamöter och ersättare skall vara folkbokförda i Kalmar kommun. 
 
4. Ledamöter och ersättare utses för en tid av fyra år, sammanfallande med mandatperioden 

för Kalmar kommuns förtroendevalda. ·  
 
5. Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden. 
 
6. Pensionärsrådet sammanträder sex gånger per år. 
 
7. Kallelse och föredragningslista skickas ut 14 dagar före sammanträdet. Ärenden/frågor 

som skall behandlas av pensionärsrådet skall lämnas in till kommunledningskontoret senast 
tre veckor före sammanträdet. Protokoll skall föras vid pensionärsrådets sammanträden. 



 
 
8. Kommunledningskontoret skall svara för pensionärsrådets kansli. 
 
9. Reglementet skall gälla från och med den 1 januari 2007. 



Priogrunder DP 

BOSTÄDER 

VOLYM 

GENOMFÖRA 

Riktlinjer 

bostadsplanering: 
- attraktivt 

- kollektivtrafiknära 

- upplåtelseformer 

- plats 

Volym:  
- antal bostäder,  

verksamheter mm 

Demografi: 
-   demografiska behov; 

 ex förskola, skola, äldreboende 

Genomförbarhet:  

- bedömning av sannolikheten att projektet   

genomförs av marknaden 

PB 150505 

Samhällsviktigt: 

-  Lnu, kulturcentrum, simhall  

- näringslivsutveckling 

- resecentrum 

DEMOGRAFI 

EKONOMI 
Kommunal ekonomi: 
- behov av investeringar i 

investeringsbudgeten samt 

exploateringsresultatet 

Personella resurser:  
- sammanvägning av bedömd arbetstid 

PERSONAL 

SH-VIKTIG 

• pågående planer 
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