
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Pensionärsrådet 
 

 

 
 

Tid 
Onsdagen den 11 mars 2015, kl. 13:00 – 16:00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern 

Omfattning 
§§ 59 - 69 

Beslutande 
Johan Persson (S) Ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
Michael Ländin (S) Omsorgsnämnden 
Marianne Dahlberg (S) Kultur- och fritidsnämnden 
Elisabeth Gustavsson (S) Södermöre kommundelsnämnd 
Gunnel Akinder 1:e vice ordförande PRO  
Gotthild Thagemark PRO 
Sven-Erik Karlsson 2:e vice ordförande, SPF 
Olle Persson SPF 
Thomas Bergström 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 
Maud Richter PRO 
Göran Bengtsson PRO 
Lars Hamrin SPF 
Asta Daleén SPF 
Siri Svensson SPRF avd 76 
Monika Gyllenlind SKPF avd 48 
Reiner Widäng RPG 

Övriga närvarande 
Mattias Ask  Omsorgsförvaltningen 
Björn Hedbäck Serviceförvaltningen 
Karolin Gleisner Serviceförvaltningen 
John Erlandsson Serviceförvaltningen 
Rebecca Persson  Samhällsbyggnadskontoret 
Ann-Sofie Lagercrantz  Kommunledningskontoret 
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Sekreterare 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 

Justeras 
 
 
Johan Persson 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Hamrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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§ 59 

Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och introducerar 
nya fasta punkter till KPRs dagordning;  

- Rapport från omsorgschefen  
- Rapport från samhällsbyggnadschefen  
- Aktuella frågor från ordförandehorisonten 
- Omvärldsspaning 

 

§ 60 

Val av justerare 
Beslut 
Lars Hamrin utses att justera dagens protokoll. 

§ 61 

Fastställande av dagordningen 
Beslut 
Punkterna 5 och 6 i dagordningen bordlägges till sammanträdet 13 maj för 
övrigt fastställer pensionärsrådet upprättat förslag  

§ 62 

Genomgång av protokollet från pensionärsrådets 
sammanträde den 3 december 2014 
Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 63 

Rapport från omsorgschefen 
Mattias Ask informerar om ekonomi, organisation och fokusområden i 
omsorgsförvaltningen. Vad gäller kostnad per brukare ligger omsorgen i 
Kalmar högre än jämförbara kommuner både vad gäller ordinärt 
boende/hemtjänst och särskilt boende, väsentligt över andra kommuner vad 
gäller särskilt boende. De åtgärder som vidtas för att möta den situationen är 
en omorganisering med bl.a. renodlad verksamhet för mer vård och omsorg, 
effektivisering av hemtjänsten. Omorganisationen innebär även en plattare 
organisation med fokus på helhet för omsorgstagaren och med ökat fokus på 
tydlighet, samverkan och uppföljning.  
Vägledande för all förändring är att sätta brukare/patient i centrum och att 
förvaltningens resurser ska användas för optimal utdelning för omsorgstagarna. 
För mer info. Se bilaga. 
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På frågan om omsorgsnämndens visionsdokument Utblick 2020 finns med i 
arbetet informerar Mattias att inriktningen i Utblick 2020 ska ses över och 
revideras på uppdrag av nämnden. 
Pensionärsorganisationen SPF skickar med Mattias frågan om hur kommunen 
ställer sig till flexibla kollektiva lösningar på enskildas initiativ?  

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 § 64 

Omvärldsspaning – kost och kyld mat 
Serviceförvaltningens supportchef Björn Hedberg, presenterar sig och den 
verksamhet han leder.  
Karolin Gleisner kostchef för omsorgsdelen presenterar organisationen och 
omfattningen av verksamheten. Vad gäller matdistribution producerar 
kostenheten kyld mat för personer med beviljad matdistribution och sista 
leveransdag för varm mat sker 20/3-2015. Från och med 1 juni kommer all 
matdistribution att ske från serviceförvaltningen och extern distributör 
kommer att fasas ut fram till dess.  Framöver kommer det också att vara större 
variation i matsedlarna och man kommer som tidigare att erbjuda 7 olika typer 
av koster, när det gäller konsistenser på kosten finns nytillskottet; grov paté. 
Koster och konsistenser följer livsmedelsverkets rekommendationer. Process 
för beställning och transport framgår av bilaga. 
 
John Erlandsson, kökschef för Oxhagshemmets kök informerar om 
ombyggnationen av köket och uppstarten av kyld mat. Processen och flödet 
för distribution av mat redovisas i bilaga. Köket med dess utrustning är avsett 
att producera och tillaga maten för optimal kvalitet och livsmedelssäkerhet 
enligt de mål och riktlinjer som finns. Största delen av den mat som 
distribueras ut från köket är hemlagat. 
 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

§ 65 

Ordförande om aktuella läget i Kalmar  
Johan Persson informerade om Kalmars positiva befolkningsutveckling, som 
nådde rekordsiffror 2014.  Det råder bostadsbrist, inte bara i Kalmar och för 
att möta behovet av fler och nya bostäder både akut och på sikt har riksdag 
och regering tagit målet om 250 000 nya bostäder till 2020. 
Omräknat till Kalmars andel innebär det 275 bostäder och år. I dagsläget finns 
över 2000 bostäder planerade i Kalmar kommun i redan lagakraftvunna 
detaljplaner. Utifrån Kalmars storlek och karaktär i förhållande till andra 
kommuner i länet behöver kommunen ta ett utökat ansvar för att säkerställa att 
det nationella målet nås.  
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§ 66 

Rapport från samhällsbyggnadschefen 
 
Rebecca Persson, förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret informerade 
om aktuella plan- och byggprojekt för 2015.  
I Kalmar kommun finns ca 9000 personer över 65 år och det finns stor 
efterfrågan på trygghetsboenden och andra seniorboenden. Det märks inte 
minst av kön till Bovieran som upplever efterfrågan så stor att man överväger 
ytterligare byggnation i Kalmar.  
 
Rebecka informerade vidare om efterfrågan på boende i åldersblandade miljöer 
och vikten av att planera för trygghetsboenden i alla områden, människor vill 
bo kvar även om man får ett ökat behov av servicetjänster. Ett tydligt exempel 
på att möta detta önskemål är Majavallen i Lindsdal. 
 
Rebecca redovisade planerna för Fredriksskans, att skolidrottsplatsen ska bli 
kvar och om möjligheterna för spontanidrott. Det har funnits en oro att 
området genom bebyggelse skulle bli mindre tillgängligt för allmänheten, men 
de förändringar som skett fram till i dag har istället inneburit en ökad 
tillgänglighet med ett promenadstråk längs med vattnet. För att bl.a. ytterligare 
öka attraktiviteten och användningen av området har Kalmar kommun gått in 
med en ansökan till EU för att rena Malmfjärden till badbart vatten. 
 
Representanter för KPR ställer frågor om byggproduktionskostnader och 
Rebecca identifierar tre problem som bidragit till att driva upp kostnaderna: 

- Bostadsbristen 
- Behövs fler aktörer på byggmarknaden 
- Överreglering i detaljplaneringen har varit ett hinder och påverkat 

priserna 
KPR lyfter även upp värdet av valfrihet i boendet och att hyresrätter och 
flerfamiljsbostäder behövs i ex. Lindsdal och Ljungbyholm. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 

§ 67 
 
Övriga ärenden - Kalmar Senior 2015 
En kort redovisning och utvärdering av KPRs deltagande i Seniorevent 2015. 
Generellt genomfördes eventet väl och bra utifrån att det var första året, men 
det finns stor förbättringspotential avseende planering och 
programsammansättning. KPR vill gärna delta även framöver och vara en mer 
aktiv samarbetspartner till mässarrangörerna. 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 
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§ 68 

Nästa sammanträde 
Onsdagen 13 maj kl.13.00–16.00 
Plats: KS-salen, Stadshuset 

§ 69 

Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
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Äldreomsorgen i Kalmar 

11 mars 2015 



Nuläge och områden 

 

• Ekonomi 

• Omorganisation 

• Omsorgstagarfokus 

• Medarbetarfokus 



Ekonomi: 

Kostnad per brukare 2013 

Kalmar och jämförkommuner 
 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 



Ekonomi:  

Kostnad per brukare 2013 

Ordinärt boende (hemtjänst) Särskilt boende 

Kostnad per timme Kostnad per vårddygn 

Kalmar 2013 361 kr Kalmar 2013 2 217 kr 

Kalmar 2012 355 kr Kalmar 2012 1 899 kr 

Kalmar 2011 370 kr Kalmar 2011 1 993 kr 

Kalmar 2010 379 kr Kalmar 2010 1 968 kr 



Ekonomi: Åtgärder 

• Genomförande av budget 2015 

• Resultatenheter och uppföljning 

• Utbildningsinsatser chefer och samordnare 

• Renodla verksamhet för mer vård och omsorg 

• Effektivisera hemtjänst 

 

…omorganisation 

 

 



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 



Omorganisation 

• Införa en plattare organisation med: 

 

- Tydligare beslutsvägar/informationskanaler 

- Enhetschef med tydligare ansvar 

- Börjar med administrationen 

 



Omorganisation  

 

 

TYDLIGHET 

SAMVERKAN 

UPPFÖLJNING 

 

Reflektion: Helhet för omsorgstagaren. 



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…….. 

 



Omsorgstagarfokus: 
Hemtjänst utvecklingsområden 

 

• Förbättra personalkontinuiteten 

• Inför resursfördelningssystem utifrån utförd 
tid 

• Kvalitetssäkra biståndsbedömningen 

• Teknikutveckling 

 



 
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. 

 



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. 

 



 
Omsorgstagarfokus: 

Vård och omsorgsboende 
utvecklingsområden  

• Inför biståndsbedömning för nyinflyttade 

• Planeringsverktyg 

• Äldres behov i centrum 

• Socialt innehåll 

• Regional samverkan/landstinget 

 

 



Medarbetarfokus 

• Samtal med Kommunal: 

- Minska delade turer 

- Semester 

- Förflyttningar 

• Rätt till heltid 

• Minska sjukfrånvaro 

• Delaktighet 

 

 



 

 

Tack för ordet! 



Kalmar kommun 
Kost Omsorg 

2015-03-11 

 



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
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