
  

Våra mål och kort presentation av vår verksamhet inom kost, städ- & service 

KSS – tre avd – kost, städ och service
• Kostservice
500 000 lunchportioner (1.0)/år, 8 kök tillagningskök, 32 mottagningskök 

• Städservice 
Städning 41 000 kvm, fördelat på 50 enheter
• Transport och servicevaktmästeri
Servicevaktmästeri till alla kommunens verksamheter 
Post- och matturer, ca 2 500 per år.

Personal inom kost, städ och servicevaktmästeri
2 arbetsledare, 90 medarbetare 
35 arbetsplatser
Kombinationstjänster, kock/städ och servicevaktmästeri/transport 

Målsättning kostverksamheten – fokusområden

       

Matkvalitet, miljö och svinn
• Maten ska ha bra kvalitet ur perspektiven näring, hygien, säkerhet, smak och råvara
• De nationella miljömålen ska uppfyllas, livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska väljas, 

råvarorna ska vara så naturliga som möjligt, säsongstänk utifrån närområdet 
• Transporter och svinn ska minimeras
• Öka gästernas möjlighet att kunna välja mellan olika maträtter, både inom skola och äldreomsorg

Målsättning städverksamheten- fokusområden

      
Miljö och kvalitet

• Miljövänliga städmetoder och rengöringsmedel ska användas



• Uppföljning ska ske en gång om året avseende den beställda städnivån och den utförda

Målsättning transport och servicevaktmästeri- fokusområden

    

Miljö och servicesäkerhet
•  Att transport ska vara så miljövänliga som möjligt; miljövänliga fordon prioriteras vid 

upphandling, miljövänligt bränsle används om möjligt, transporterna utförs enligt metoden: ”eko-
driving”, samt transporterna ska samordnas och minimeras

• Att tillhandahålla 100 % säkra leveranser av mat, livsmedel, utrustning, sängar och läkemedel 
m.m.

• Att återkoppling ska ske på beställningar från verksamheterna till servicevaktmästeriet, till 
beställande verksamheter inom 2 dagar  (veta när ?)

• Införande av beställnings-, uppföljnings- och redovisningssystem för transporter och 
servicevaktmästeri

Utmaningar och framtid

           

 KKC – kultur- och kunskapscentrum
Skola, Bibliotek, Bio, Folkets hus, Kulturskola, Fritidverksamhet, två – tre cafeterior, kök, restaurang 
för skola, personal och äldreomsorg (250 pl), 75 toaletter, multisal (500 pl), gradängsal, 
storlek – ett kvarter 

Investeringar 2015/KKC – start
Matsalsmöbler, utrustning för kost, städ, servicevaktmästeri och transporter 
Investeringar till KKC från städ: äskat 450. tkr, (2 åkbara städmaskiner, 6 st städvagnar, 2 st 
Polermaskiner singelskurmaskiner och våtsugar)             OBS ! Brasklapp

Aktuellt 2013 – 2014

Städverksamheten 
Inköp: 4 st Fimap kombiskurmaskiner varav en inte är placerad än, önskemål mottages

Nytt rengöringsavtal, med ny miljövänlig beställningslista,
- med många Svanmärkta produkter, - inte Svanmärkta pga av priset, vi hoppas de kommer med 

nästa upphandling
- viktigt att  vi endast köper från beställningslistan – krav, kommunen är miljödiplomerad. 
- det finns medel som kanske måste köpas in för att få verksamheten att fungera bättre, tex. 

golvårdsmedel



Löpande översyn av städvagnar pågår, utbyte av dom sämsta beroende på användningsgrad

Arbeta mot målsättsättningen, något ändrad inriktning vad gäller uppföljning av städkvaliteten, då vi 
lyckats inte har mätt kvalitet/renhet enligt gamla texten

Transport och servicevaktmästeri
Utbyte bilar, Lars Lundbom sköter nu inköp av bilar, ersättningsbil för WLS, anbudsunderlag har 
skickats ut
utbyte av stora lastbilen är under upphandling, berörd personal har deltagit med kravspecifikation

Arbeta mot målsättsättningen, bla återkoppling på beställningar, beställnings-, uppföljnings- och 
redovisningssystem för transporter och servicevaktmästeri

Måltidsverksamheten
Start av kostdataprogram  pris- och näringsberäkning, matsedelsplanering, recepthantering, interna 
och externa  beställningar, 
samt uppföljning av verksamheten gällande  avtalstrohet olika kostnader, budget, priser, svinn, verkligt 
utfall och beräkning av nyckeltal 

         

Nytt Kostprogram = kostpolitisktprogram, politiska riktlinjer 
är på väg till de politiska forumen, innehåller; målsättning, nationella riktlinjer ochansvar
 
Ledord; Närproducerat, oberedda råvaror, säkra måltider, bakning,  effektiv och kostnadssnål 
organisation , dofter, lokala produkter

         

Nya nationella riktlinjer- Nya ”Svenska näringsrekommendationer” 2013: 

Nya nordiska näringsrekommendationer betonar helhet och kvalitet 

2013-10-03 

”Den som vill minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, cancer, övervikt och typ 2-diabetes ska äta mer grönsaker, frukt 

och bär, fisk, oljor och fullkorn. Och mindre läsk, godis, vitt mjöl, rött kött, chark och smör. Det är slutsatsen av de nya 

gemensamma nordiska näringsrekommendationerna.”  www.SLV.se

”Bra  mat i skolan” 2013 ,        ”Bra mat förskolan” 
Skollagen kräver att skolmaten inte bara ska vara kostnadsfri utan även näringsriktig.



 Det ska gå att kontrollera att maten är näringsriktig. Energi- och näringsinnehåll motsvarande 30 % av 
rekommenderat dagligt intag, ska beräknas och kunna redovisas.

• En nyhet är att eleverna ska kunna sitta ned och äta i 20 minuter, utöver den tid det tar att ta 
mat och lämna in disk. 

• I de nya råden finns en tydligare skrivning om hur måltiderna kan göras mer miljösmarta

• En eller gärna flera alternativa rätter ska finnas, med fördel ett vegetariskt alternativ som alla 
får ta av

• Lunchen serveras mellan kl 11-13, varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag.
• Grönsakskonsumtionen ska öka och köttkonsumtionen ska hållas nere
• Miljökrav ska ställas i samband med upphandling av livsmedel
• Rutiner ska finnas så att elever med allergi och överkänslighet inte blir sjuka av maten
• Skolmåltiden ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen

”Bra mat i äldreomsorgen” nya riktlinjer 

       

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är av stor vikt att de måltider som 
serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet och säkerhet och anpassas efter de äldres behov (tugg- o 
svälj), vanor och önskemål. 

       

Råden är indelade i fyra delar med följande målgrupper
1. Kommunen – beslutsfattare, upphandlare med flera
2. Verksamhetschef, biståndshandläggare – med fler
3. Meny och mat – kostchefer, kökspersonal med flera
4. Omsorgspersonal – undersköterskor, vårdbiträden med flera


