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KAllElSE 
LEDNINGSUTSKOTTET 

DIREKT: 0224-74 70 52 

1 Vindkraftsprojektet Norrberget; lägesrapport kl13.30 -14.00 

Föredragning av Fredrik Sander, Lars Laurin och Sandra Nordqvist, VKS 
Vindkraft i Sverige AB. Sofia Elrud deltar vid ärendets behandling. 

2 Ansökan från salaortens ryttarförening (SORF) om utökat ekonomiskt bistånd 

Bilaga KS 2013/265/1-2 

3 Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL från och 
med 2014-10-15 

Bilaga KS 2013/261/1-2 
Föredragning av Lars-Göran Carlsson. 

4 "Räta linjen"; lägesrapport 

Föredragning av Jörgen Althin. 
Anders Johansson deltar vid ärendets behandling. 

kl15.00 -15.30 

5 Redovisning av resultat av undersökningar av förorenat område vid Gamla 
Hyttan samt ansökan tilllänsstyrelsen om statsbidrag för fortsatt översiktlig 
undersökning av området 

Bilaga KS 2013/262/1-3 
Föredragning av Jenny Sivars. 

6 Kostenhetens nya organisation "Från kostenhet till måltidsenhet" 

Bilaga KS 2013/263/1-2 
Föredragning av Christine Jirving 

7 Information 

8 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2013/264/1 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 20i3 3 1 

Kommunstyrelsen Sala 

Sala 131030 

Tillägg till tidigare ansökan från salaortens Ryttarförening. 

Fredagen den 25 oktober fick vi det glädjande beskedet från Svenska spel att vi kommer 

att få drygt 100 000 kronor för att främja ungdomsverksamheten i vår förening. 

Aktbilaga 

'" 

Vi är mycket glada för detta bidrag som är välbehövligt men också en bekräftelse på att det arbete vi 

gör är uppskattat och värdefullt. 

Detta gör att vi kan ändra vår tidigare intärnnade ansökan gällande akut likviditetsstöd 

från 300 000 kr till att istället ansöka om 200 000 kr i likviditetsstöd. 

Sa!a 2013-10-30 

ci &lA ;dcf~k 
~ars Alderfors 

Ordförande salaortens Ryttarförening 



Kommunstyrelsen Sala 

Sala 131018 

Sida l av 2 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvallning 

Salaortens Ryttarförening vill härmed informera kommunstyrelsen om föreningens ekonomiska 

situation samt ansöka om utökat ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Bakgrund 

Under hösten 2012 drabbades föreningen av skador på flertalet hästar. Vi hade även några hästar 

som inte passade in på en ridskola vilket gjorde att det blev en del klagomål från elever. När vi sedan 

lade in ett nytt underlag i ridhuset, vilket var absolut nödvändigt, orsakade även det en del skador på 

flera hästar då ett nytt underlag är väldigt tungt för hästarna innan det satt sig. 

l början av 2013 tog styrelsen ett gemensamt beslut med dåvarande verksamhetschefen att 

entlediga denna från tjänsten som chef för att istället koncentrera sig på rollen som ridlärare då 

vederbörande är duktig och omtyckt i den rollen. Då de fackliga förhandlingarna var avklarade gick 

föreningen ut och sökte en ny verksamhetschef. Yannic Jönsson började arbetet som 

verksamhetschef på SORF den 1 oktober. Yannic har tidigare erfarenhet av ledarrollen, stallarbete, 

ekonomi samt eget företagande. Yannic är även diplomerad ridlärare i leveiii l, vilket är högsta 

ridlärarutbildningen. Då vi är en ideell förening, med en helt ideell styrelse med ordinarie arbeten på 

heltid, har processen säkerligen tagit något längre tid än vad den i annat fall skulle ha gjort. 

Under augusti månad drabbades föreningen även av kvarka, vilket är en typ av influensa som kan 

drabba hästar. Tre hästar på anläggningen har drabbats av sjukdomen varav två hästar varit tvungna 

att tillbringa en tid på Ultuna djursjukhus. Anläggningen har under denna tid varit stängd vilket 

innebär att inga hästar får lämna eller komma in på anläggningen. 

Detta har orsakat ökade personalkostnader och veterinärkostnader samt minskade intäkter då 

föreningen varit tvungen att ställa in en hopptävling samt flera andra aktiviteter. Hästarna är nu 

friska och vi räknar med att anläggningen öppnas vid månadsskiftet oktober/november. 

Vår anläggning är en fantastisk anläggning men kräver mycket underhåll såsom alla äldre 

fastigheter/anläggningar gör. Vi har med kommunens hjälp samt ideella arbetsinsatser i dag ett nytt 

ridhustak och en ny bra ridhusbotten. Vi har även dränerat vår utomhusbana samt iordningställt en 

gavel på ridhuset. Underhållsarbete sker kontinuerligt, främst med ideella krafter. 

Framtid 

Vi ser positivt på framtiden. Nya ve har tagit tag i akuta frågor på en gång. Hon har sett över 

schemaläggningen och anpassat scheman efter de behov som finns på föreningen. Detta kommer 

innebära att vi kommer kunna dra ner mycket på extra timmar och vikarier. Vi kommer även inom 

ramen av budgeterade timmar kunna lägga in fler aktiviteter än tidigare. Vi har nu en hög kompetens 

inom flera grenar. ve täcker själv upp på ett helt annat sätt än tidigare både i stallet, kontoret och i 

undervisningen. Även foderkostnaden har setts över. 



Sida 2 av 2 
Vi har infört regelbundna uppföljningssamtal med ve för att stötta, coacha och snabbare ta tag i 

problem som dyker upp. 

Vi har bytt ut de hästar som inte trivdes eller passade på ridskolan till nya hästar. Vi har i dag bra 

hästar med bra psyke och utbildningsnivå vilket tillsammans med andra åtgärder bidragit till att vi 

fått fler nya elever i föreningen. 

SORF spelar en viktig roll i kommunen för barn och ungdomar, i synnerhet för tjejer. Vi har en bra 

gemenskap i föreningen och en aktiv och väldigt duktig ungdomssektion. Vi verkar för att fler barn 

och ungdomar ska få chansen att komma nära hästar och lära sig rida, eftersom vi vet att ridskolan 

kan ge så mycket, såväl för en aktiv livsstil, som för att utveckla nya ledare och för att lära upp 

ungdomar i föreningsliv och demokratifrågor. 

SORF har också en viktig verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna som har någon typ av 

funktionsnedsättning. Vi har anpassat vår anläggning och vi har väldigt fina hästar som passar för 

ryttare som har ett extra behov av lugna och trygga hästar. Detta är en verksamhet som kommunen 

skulle behöva satsa mer resurser på och vi ser att SORF skulle kunna ta en ännu större roll i framtiden 

för personer med funktionsnedsättning. 

Ekonomi 

Till att börja med ser ni att vi har lagt en budget med negativt utfall. -210tkr Bakgrunden till det är att 

vi vid ingången av året hade en alldeles för låg beläggn·,ng i förhållande till det kostnader som vi har. 

Vi hade också en otillfredsställande situation vad gäller den ekonomiska planeringen, uppföljningen 

och redovisningen. För att komma i ordning med detta kom vi gemensamt fram till att det behövdes 

göras förändringar i organisationen. 

Vid utgången av tredje kvartalet ligger vi i nivå med budget vad gäller rid intäkter och till och med 

över budget vad gäller totala intäkter. Beläggningen har börjat öka. 

På kostnadssidan har dessvärre personalkostnaden dragit iväg. l första kvartalet påverkades vi av att 

dåvarande ve var långtidssjukskriven för att sedan jobba deltid endast med administrativa sysslor. 

Det var också tidskrävande för ve och då redovisningsansvarig att försöka jobba i fatt det som 

kommit efter. l tredje kvartalet har vi också haft mycket limvikarier och inhyrda ridlärare för att täcka 

upp för en personal som slutat. Till det kommer att vi har köpt in redovisningstjänsten för att vi ska 

kunna hålla relevant kontroll på ekonomin. Foderkostnaden överskrider budget liksom 

veterinärkostnaderna. De senare kan helt förklaras av att vi drabbades av kvarkan. 

Per den 30/9 ligger vi -176tkr i förhållande till budget. Observera dock att vi i budget räknar med ett 

positivt utfall i Q4 vilket vi fortfarande anser vara möjligt. 

Arbete med en budget för 2014 ska startas upp så snart nya organisationen har landat. 

För att klara av föreningens likviditetsbehov under hösten 2013 ansöker SORF härmed om ett akut 

stöd från kommunen på 300 000 kr. 

Sala 2013-10-21 

.. ·~ df~d2?f 
L-{ar:fAiderfors / ' 

Ordförande salaortens Ryttarförening 
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TomQ3 Q4 

Utfall 
en l budget 30/9 enlbudget Helår 2013 

INTÄKTER 

Ridskolan 1147 000 1160 000 517 000 1 664 000 

Tävlingsverksam het 151 500 238 000 48 500 200 000 

Servering 145 000 150 000 55 000 200 000 

Kursavgifter 88 000 -1000 20 000 108 000 

Kundförluster o o 
Medlemsavgifter 95 000 87 000 30 000 125 000 

Hyresintäkter ridhus 66 300 68 000 20 000 86 300 

Förs foder medl.stall 98 500 113 000 40 000 138 500 

stall och boxplatser 183 400 246 000 60 000 243 400 

F a ktu re ringsavgifter 2 000 3 000 1000 3 000 

Övr hyresintäkter 16 500 8 000 13 500 30 000 

Nettoomsättning 1993 200 2 072000 805 000 2 798 200 

o 
SISU 20 000 o 10 000 30 000 

Vinst avyttring hästar -16 500 -42 000 o -16 500 

Kommunala bidrag 512 250 392 000 170 750 683 000 

Miljonen o 40 000 o o 
Idrottslyftet 127 000 71000 25 000 152 000 

Övr ers och intäkter 60 700 142 000 10 000 70 700 

Ryttargårdens vänner 1000 o 1000 

Hästens vänner 2 000 2 000 o 2 000 

Sponsorpool, sponsorer 80 000 184 000 60 000 140 000 

S:a Övr rörelseintäkter 786 450 789 000 275 750 l 062 200 

TOTALA INTÄKTER 2 779 650 2 877 000 l 080 750 3 860 400 

KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter 2 013 Bu förslag 

Strö -133 284 -105 000 -863 -134 147 

Foder -162 846 -211 000 -97 200 -260 046 

Hovvård -79 895 -68 000 -27 530 -107 425 

Vet.kostn. -61 000 -102 000 -24 000 -85 000 

Hästförsäkr. -37 883 -42 000 -12 570 -50 453 

Förbr material -15 783 -48 000 -3 160 -18 943 

Transporter -4 400 -13 000 -4 256 -8 656 

Hästhyra -34 853 -32 000 -8 953 -43 806 

Tävlingar -100 000 -131 000 -15 000 -115000 

Premier tävling -37 400 -12 000 o -37 400 

Mat o fika projekt -8 614 -10 000 -18 614 

Inköp servering -106 500 -113 000 -37 500 -144 000 

övr kostnader hästar -5 520 -27 675 o -5 520 
S:a Råvaror o 
förnödenheter -787 978 -904 675 -241 032 -1 029 010 
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BRUTIOVINST 1991672 1972 325 839 718 2 831390 

TG 78% 73% 

Övriga externa kostnader 2 013 Bu förslag 

Arrenden -5 000 -5 000 o -5 000 

El -141 554 -135 000 -55 390 -196 944 

Renhållning -4 720 -7 000 -815 -5 535 

Rep o underhåll -95 000 -62 000 -ss ooo -150 000 

Fastighetsskatt -2 000 -2 000 -2 000 -4 000 

Övr fastighetskostnader -24 617 -17 000 o -24 617 

Förbr inventarier -15 326 -40 000 o -15 326 

Förbr material -10175 -36 000 -5 306 -15 481 
Arbetskläder 
skyddsmaterial -2 936 -2 000 -1 052 -3 988 

Rep o underhåll maskiner -19 700 -25 000 -3 000 -22 700 

Drivmedel maskiner -21598 -27 000 -7 233 -28 831 

Skatt o förs maskiner -1400 -2 000 -300 -1700 

Övr kostnader maskiner o -26 000 o o 
Annonsering -10 300 -7 000 -4 500 -14 800 

Reklamtrycksaker o -500 o o 
Kontorsmaterial -11600 -18 000 -4 000 -15 600 

Administrationskostnader -1 995 -4 000 -745 -2 740 

Leasing serve r o Xenophon -26 250 -61 000 -8 750 -35 000 

Trycksaker -1 566 -1 500 -3 563 -5 129 

telekostnader -11 759 -13 000 -3 200 -14 959 

Porto -6 141 -18 500 -3 047 -9 188 

Företagsförsäkringar -22 061 -36 000 -39 317 -61 378 

Övriga kostnader -15 005 -11000 -3 699 -18 704 

Redovisningstjänster -48 900 -53 000 -16 300 -65 200 

Serviceavgifter -34 500 -34 000 -10 500 -45 000 

Bankkostnader -9 517 -10 000 -1 365 -10 882 

medlemsavgifter -47 745 -27 500 -14 010 -61 755 

S:a övr externa kostnader -591 365 -681000 -243 092 -834 457 

Personalkostnader 2 013 Bu förslag 

Löner -1 098 700 -1 095 000 -394 300 -1493 000 

Lönebidrag 373 350 366 000 109 700 483 050 

Semesterlön -103 700 -195 000 -4100 -107 800 

Bilers skattefri -33 862 -21 000 -9 173 -43 035 

Konsultarvoden -34 840 -95 000 -4 400 -39 240 

Sociala avgifter -341 700 -376 000 -122 700 -464 400 

Särskild löneskatt, pension -13 050 -4 000 -4 350 -17 400 

AM F-försäkringar -56 600 -34 000 -18 300 -74 900 

Friskvård personal o o -360 -360 

Utbildning -21 300 -20 000 -8 000 -29 300 



Övriga personalkostnader -500 -1400 -4 050 -4 550 

S:a personal -1330 902 -l 475 400 -460 033 -1 790 935 

Avskrivningar 2 013 Bu förslag 

Avskrivn byggnader -84 157 -76 000 -28 052 -112 209 

Avskrivn markanläggning -1 250 o -1 250 -2 500 

Avskrivning hästar -43 470 -21 000 -14 490 -57 960 

Avskrivning inventarier -24 309 -21 000 -8 103 -32 412 
Avskrivn 
fastighets i n ventarier -10 422 -20 000 -3 474 -13 896 

S:a avskrivningar -163 608 -138 000 -55 369 -218 977 

Resultat efter avskrivningar -94 203 -322 075 81224 -12 979 

Ränteintäkter o o 
Räntekostnader -148 671 -97 000 -49 164 -197 835 

Ränta skattekonto o o o 
Övr finansiella kostn/int o o o 
S:a räntekostn o likn -148 671 -97 000 -49164 -197 835 

RESULTAT -242 874 -419 075 32 060 -210 814 

Totala Intäkter 2 779 650 2 877 000 1080 750 3 860 400 

Totala kostnader -3 022 524 -3 373 354 -1 048 690 -4 071214 

Pengar som fattas. Varje månad är indelad i två delarberoende på hur pengar måste ut. l mitten av 

december är behovet som störst. 

okt okt nov nov dec dec 

Inkomna 
leverantörsskulder -132 

Utestående fordringar 13 13,5 

Saldo bankkonton 

Körkonto o 
Företagskontot 277 

Hästkonto 19 

sponsorpool konto 60 

Perioden -78 -204 -133 6 -98 108 

Saldo 146 -58 -191 -185 -283 -175 

13 
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VISION FÖR SALAORTENS RYTTARFÖRENING 

TRADITION & MÖJLIGHETER MED HÄST- NÄRA DIG! 

VERKSAMHETSIDE 

SORF erbjuder förstklassig utbildning och aktivitet 
inom ridsportens discipliner i gemenskap och positiv anda. 
Verksamheten kännetecknas av god kompetens, 
engagemang samt bedrivs med hög säkerhet. 

VÄRDEGRUND 

• Vår förening är öppen för alla 
• Vi ser alltid till hästens bästa och följer förbundets hästhållningspolicy 
• Vi värnar om vår anläggning 
• Vi bemöter varandra med respekt och omtanke 
• Vi är lojala mot varandra och vår förening SORF 
• Vi tar avstånd från doping och droger 
• Vi ska vara goda förebilder 



VERKSAMHETSPLAN 

Medlemmar 
Våra medlemmar ska känna sig välkomna till oss och uppleva en positiv stämning på 
klubben. 

Mål 
600 medlemmar 2015 

Ridskolan 
Ridskolan ska erbjuda utbildning med hög kvalitet av väl utbildade instruktörer och på 
väl fungerande och utbildade hästar. 

Mål 
Öka antalet ridande med 20 % under 2013. Öka beläggningen på ridskolan till 90% 
under 2015. 100 % av eleverna ska vara nöjda med ridskolans verksamhet. 
Personalen ska ha en utbildningsplan. 
75 % av ridskolans hästar ska vara utbildade till LA nivå i dressyr och LC nivå i 
hoppning. 

Medlemsuppstallade hästar 
Vi ska även tillgodose våra medlemmar med egna hästar och deras intressen. 

Mål 
Fullt i medlemsstallet 
Anordna fyra träffar per år för medlemrnarna med medlemsuppstallade hästar. 

Aktiviteter för våra medlemmar 
För att tillgodose alla våra medlemmars intressen är det viktigt att, utöver ridskolans 
verksamhet, olika aktiviteter anordnas. Aktiviteternas syfte är att alla våra 
medlemmar ska få möjlighet att utvecklas och ha roligt. 

Mål 
30% av våra medlemmar ska under 2013 delta i någon aktivitet anordnad av 
ridklubben. 
50% av lektionsryttarna ska under 2013 delta i någon aktivitet anordnad av 
ridklubben. 



Ungdomssektionen 
Alla våra medlemmar som är under 26 år ska ha möjlige! att verka inom 
ungdomssektionen. Ungdomssektionen ska ta tillvara barn och ungdomars intressen 
i ridklubben. Ungdomssektionen anordnar aktiviteter för att stärka gemenskapen för 
barn och ungdomar i klubben. 

Mål 
En väl ungerande ungdomssektion ska finnas på SORF under 2013. 
Ungdomssektionen ska anordna 2 aktiviteter per termin för barn och ungdomar. 

Anläggningen 
Basen i vår verksamhet är vår anläggning vid Vallby. Anläggningen ägs av 
Salaortens Ryttarförenings medlemmar. 

Mål 
Den påbörjade upprustningen av anläggningen ska fortgå under 2013-2015. 
Skulltaket behöver lagas och i förlängningen bytas och målas. 
Dränering av sandbanan för att den ska kunna utnyttjas. 
En investeringsplan kommer att inlämnas till Sala kommun. 

Ekonomi 
En väl fungerande verksamhet kräver god ekonomi. Inkomster och utgifter måste 
anpassas till varandra. 

Mål 
Från 2015 ska föreningen redovisa ett resultat som är minst noll. 
Bidragsansökningar skall göras tillldrottslyftet, kommunen, konsertfonden, Miljonen 
m fl. 

Ideella ledare 
Salaortens Ryttarförening är föreningsdriven. Verksamheten leds av en ideell 
styrelse. styrelsen väljs varje år på årsmötet av medlemmarna. För att verksamheten 
ska vara väl fungerande är vi helt beroende av ideella krafter. 

Mål 
Antalet ideella ledare ska under 2013 öka med 10 %. 
Fler medlemmar behöver engagera sig ideellt i klubbens verksamhet. 

styrelsen 
styrelsen, vald av medlemmarna på årsmötet, har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. En styrelse som jobbar under goda förutsättningar och med en positiv 
anda ger klubben möjlighet att utvecklas. Styrelsen ska ge stöd till 
ungdomssektionen och de olika kommitteerna i föreningen. 

Mål 
Bedriva verksamheten utifrån årsmötets beslut. 



Tävlingsverksamheten 
Tävlingsverksamheten stimulerar medlemmarna att aktivt delta som tävlande eller 
som funktionärer, både vid aktiviteter anordnade för medlemmarna i klubben och vid 
de tävlingar klubben anordnar. 

Mål 
Att salaortens Ryttarförening anordnar följande tävlingar 2013: 

• Lokal ponny och häst i hoppning 13-14 april 
• Voltigetävliing 11-12 maj 
• Regional hoppning häst 1 juni 
• Silverhästen, körtävling 28-30 juni 
• Bronshästen hopptävling 1 0-11 augusti 
• Regional ponnyhopptävling 5 oktober 
• Regional häst hopptävling 14 oktober 

Cafeverksamheten 
Föreningen driver cafeterian vid SORF på ideell basis för att öka trivseln och den 
sociala samvaron. 

Mål 
Utöka öppettiden för cafeet genom trivsel/föräldrakommitte. 
Köpa in en automat. 
Burk- och petsponsorer. 



SAI9AORfENS 
GRYTTARFÖRENING 

Investeringar 2012-2015 

Åtgärd Beräknad kostnad 

Prioritet 1 

Byte och målning av panel 500 000 kr 
{/ '"'""''' 

stall gavel och baksida 

Prioritet 2 

Finansiering 

Ridhusbotten 200 000-300 000 kr Y! IV~ 

Prioritet 3 
Målning av plåttak klocktorn 150 000 kr 
och huv?? 

Översyn av fönster ridhus och 50 000 kr 
stall 

Ombyggnad av kök, nya 150 000 kr 
maskiner, spisar, frysar m m 

Prioritet 4 

Uppsnyggning av stängsel runt 100 000 kr 
paddockar och hagar 

Ommålning av fasad på stall 100 000 kr 
mot gårdsplan ink! balkong 

Målning av rid husväggar, 200 000 kr 
(insidan) samt lackning av sarg 
och läktare 

Prioritet 5 
Översyn av fläktsystem och 50 000 kr 

byte 

Ridhusventilation 50 000 kr 

Summa 1650000 kr 

Beräkningar 2011-09-18 Elve Nordström 



Safaortens 2?Jfttarförening 

Akut renoveringsbehov på SORFs anläggning Ryttargården 

Panel till en av kortsidorna på stallbyggnaden 

Föreningen har inventerat renoveringsbehovet på anläggningen och prioriterat åtgärderna 
(se tidigare skrivelse 2012-01-13). 

Vid ytterligare genomgång av anläggningen upptäcktes att panelen på kortsidan mot 
medlemsstallet är rutten och akut behöver bytas ut och målas. Den kortsidan är särskilt 
utsatt för väder och vind. 

Vi ansöker därför om medel till reparation av yttervägg med 100 000 kr. 

På styrelsemötet 2012-01-10 beslutades om flera åtgärder som kommer att genomföras under 
2012 för att samla in pengar till föreningen. 

• Inventering på Willys 3 ggr per år 30 000 kr (10 000 kr/gång) 
• Ryttargårdens vänner (en fond där medlemmar och andra t ex företag kan sätta in valfri 

summa) 
• Ansöka hos Länsstyrelsen om pengar till kulturminnesmärkta hus (om medel beviljas av 

Länsstyrelsen så står de för 20 o/o av summan, resten behöver annan finansiering). 
• Utökad tävlingsverksamhet 
• Familjedagar (dels i samarbete med Sala Heby Energi) 
• Försäljning av t ex kläder, choklad, kakor m m (detta har vi inte haft i någon större 

utsträckning tidigare) 
• Kontakt med Arbetsmarknadsenheten (vissa arbeten har de redan varit behjälpliga med 

och vi planerar fortsatt samarbete) 
• Mätutrustning för elförbrukningen har monterats på anläggningen i samarbete med Sala 

H e by Energi. Detta är ett led i att spara pengar. 
• Burk/pet-sponsorer. Medlemmar sponsrar föreningen med sina tomburkar och petfiasko r. 

Med vänlig hälsning 

Roger Klasson 
Ordförande styrelsen Salaortens Ryttarförening 

Adress: SORF, Vallby Ryttargård 100,733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64, Bankgiro: 447-2536, 
Plusgiro: 146766-l. E-post: 20rfbalaQ~;~!]cahcJICl. Hernsida: www.sorl'.nu Fax: 0224- 174 50 



lflsALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

§ 249 

Sammanträdesdatum 

2012-11-08 

Dnr 2012/287 

Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt stöd 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SORF med information om föreningens ekonomiska 
situation samt ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/209/1, skrivelse från ordföranden SORF 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30, § 76 

Jäv 
Lars Al derfors (FP) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 
att erbjuda SORF revisorsstöd, samt 
att be SORF inlämna in en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande 
verksamhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 

att erbjuda SORF revisorsstöd, samt 

att be SORF inlämna en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

SORF 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
kommunrevisionen 

Utdragsbestyfkande 

4 (4) 



l'lsALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

§ 76 

r-----d . l ~an ess.gn 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/287 

Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt stöd 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SORF med information om föreningens ekonomiska 
situation samt ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/209 fl, skrivelse från ordföranden SORF 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 
att erbjuda SORF revisorsstöd, samt 
att SORl' lämnar in en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 

att erbjuda SO RF revisorsstöd, samt 

att be SORF inlämna en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2012/209/1 

2012 -10- o 5 
Sala Kommunstyrelse 

Sala 20120928 

salaortens Ryttarförening vill härmed informera Kommunstyrelsen om föreningens ekonomiska 

situation samt ansöka om utökat ekonomiskt bistånd från kommunen. 

Bakgrund: 

Föreningen har under många år arbetat målmedvetet med att komma tillrätta med den ansträngda 

ekonomin. Resultatmässigt har det gjort att SORF under 2012, trots lågkonjunktur och sviktande 

ridintäkter kunde åstadkomma det bästa resultatet på många år, -27000. 

Tidigare underskott: 

Föreningen har många års förluster bakom sej, totalt -1807 000. Det har naturligtvis lett till att 

likviditeten blivit hårt ansträngd. Genom en mängd åtgärder har föreningen ändå lyckats få 

verksamheten att fungera. 

Gjorda investeringar 

Investeringar och reparationer av anläggningen har möjliggjorts bland annat tack vare bidrag från 

kommunen och EU-bidrag men även med hjälp av Sparbanken och andra mindre bidragsgivare. Ett 

mycket stort ideellt arbete och engagemang har lagts ned på vår anläggning vad gäller skötsel, 

målning, projektledning med mera. Detta har lett till att stora reparationer (omläggning av 

ridhustaket samt diverse reparation och målningsarbeten m.m.) och nyinvesteringar ( Maratonbana 

för körning unik för hela Mellansverige) som ger mycket goda möjligheter att fortsätta och utveckla 

verksamheten på SORF. 

Trend för Sveriges ridskolor: 

De senaste 5 åren har en tydlig minskning av antalet ridande märkts i hela landet. För både vår del 

och många andra ridskolor har beläggningen minskat till 75-80% av den ursprungliga och det är där 

den verkar stabilisera sig. För att överleva på sikt måste vi anpassa kostymen till intäktsminskningen. 

Anpassning-ny verksamhet på Ridskolan: 

Vi har tack vare Ridskolans samarbete med Idrottslyftet de senaste 5 åren haft en mängd lyckade 

projekt som har möjliggjort ny verksamhet på ridskolan såsom stallfritids, US-aktiviteter, 

handikappridning, utökat samarbete med Ösby Naturbruksgymnasium, friluftsdagar samt två 

nystartade projekt med ridning och ledarskap. 

sektionernas verksamhet 

Våra sektioner har genomfört ett antal mycket lyckade tävlingar som gett bra tillskott till föreningens 

ekonomi. Under 2012 har vi haft ett mycket lyckat SM i voltige och i hoppning Bronshästen som i år 

blev det bästa på många år. 



Omorganisation och besparingar 

Stora ansträngningar har också gjorts för att minska kostnader för hästar, anläggning och personal. 

styrelsen har tagit beslut om personalförändringar som under 2013 kan spara mellan 250000 och 

300000/år. 

styrelsen har som mål att föreningen från och med 2013 ska göra ett positivt på i snitt 180000kr/år 

så att SORF' s balanserade underskott på -1800000 ska vara utjämnat år 2022. 

Balans i likviditeten 

När de beslutade åtgärderna kring kostnadsbesparingar och personalminskningar slår igenom fullt ut 

under 2013 har föreningen mycket bra förutsättningar för att få en likviditet i balans och således 

klara av löpande utgifter. 

Ansöker om utökat ekonomiskt bistånd från Sala kommun 

För att klara av föreningens likviditetsbehov under hösten 2012 och kunna utföra betalningar av 

skatter, leverantörsfakturor och löner ansöker SORF härmed om akut stöd från kommunen för att 

täcka likviditetsunderskottet som kommer att bli ca -300000 kr i början av november. 

För att kompensera en del av alla kostnadsökningar för anläggningen (ränteökningar, löneökningar, 

ökat underhållsbehov pga anläggningens ålder m. m.) ansöker föreningen också om en höjning av 

skötselbidraget med 100000kr/år från och med 2013. 

Föreningen önskar att ni så snart som möjligt tar ställning till vår ansökan beträffande medel för 

likviditetsunderskottet samt det årliga anläggningsbidraget. 

Sala 20120928 

Lars Alderfors 

Ordförande Salaortens Ryttarförening 
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LARS-GÖRAN CARLSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALAKOMMUN 
Kommunstvre!Rens förvaltning 

Kommunstyrelsen Ink. 2013 -10 • 2 11 

Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt förslag 
till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda. OPF-KL. fr o m 2014-10-15 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse fattade 2013-10-20 beslut om en ny 
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska 
kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valen 2014. 

Utgångspunkter vid utformningen av de nya bestämmelserna är bland annat 
livsinkomstprincipen och arbetslin j en. Bestämmelserna ska underlätta och 
möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och politiska uppdrag och har 
därför i möjligaste mån anpassats till de pensions-och omställningsavtal som gäller 
för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

OPF-KL är utformar för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett 
eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL är 
utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting samt region. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Med anledning därav föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

att besluta anta ovanstående förslag till bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda samt förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, 
OPF-KL, att gälla fr o m 2014-10-15 

~CityV\ 
Lars-Göran Carlsson 
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Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 2 4 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)- 2013-10-20 



Bestämmelser om omställningsstöd för fOrtroendevalda 

§ l Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller får fårtroendevald som avses i 4 kap. 
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på fårtroendevald som väljs får fårsta gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser får 
förtroendevalda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i fårsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser får fårtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en fårtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det fårutsätts att den fårtroendevalde själv aktivt 
verkar får att få ett nytt arbete. 
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Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har fOrtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning tilllämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året f6re avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den fOrtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomsteL De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den rortroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller regering. 
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§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

F ör längt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt§ 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller regering. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt§§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan- om särskilda skäl föreligger- besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 
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Pensionsbestämmelser 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller f6r fortroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för forsta gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser f6r 
förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på f6rtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte for fortroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 
års ålder. 

Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fortroendevalde skulle kunnat :fa 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan f6r särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 
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§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fårtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4- 9 i 
pensionsbestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En fårtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt fåräldraledighetslagen. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
fårtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen får förlorad arbetsinkomst, 
semesterformån eller tjänstepensionsfårmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fårtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt§ 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbas belopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den fårtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
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och som en foljd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag f6re mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den fortroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialforsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den for kalenderåret är högre än l ,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då fortroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 
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§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften får ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 
landsting/region. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den fårtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den fårtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
fårtroendevalde och fullmäktige. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den fårtroendevalde bör få pension utbetalad tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
fårtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av fårmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär får att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 
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Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 Sjukpension 

sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförrnåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall. 
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Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
fårtroendevald utbetalas värdet av pensions behållningen, enligt § 6, till 
fårmånsberättigad efterlevande under max fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den fårtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i fårsta hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan fårmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av fårmånen börjar. 

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till fårtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsfårhandlingar omAKAP-KL avslutats.) 

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende får den som uppsåtligen 
framkallat fårtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a§§ lagen om försäkringsavtaL 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 
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§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den fårtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till fårverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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Kommunstyrelsen i Sala 

Översiktliga undersökningar av det föroreningsskadade området 
Gamla Hytta, Sala kommun 
Sala kommun har agerat huvudman för översiktliga undersökningar av det 
föroreningsskadade omriJ.dP.t G(1m/o Hyttan. Resultotr:m hor visat på högn holter 
metaller i marken. 

Bakgrund 
Hyttan byggdes på 1540-talet för anrikning av silvermalm från Sala Silvergruva. På 
1800-tolet startade även lakning av rlftersan d. Hyttan lades ner ca 1880. 

Sala kommun beviljades i februari 2013, 200 000 kronor för översiktliga 
undersökningar av det föreningsskadade området vid Gamla Hyttan. Provtagning av 
området har skett under september och oktober månad 2013. Rapporten från 

- urfdersöRni!lgen-ärihfe RlärTSin helhe rmen delar <W resulta ten är redovisaC!e till
kommunen. Området och provtagningspunkter framgår av bilaga 1. 

På fastigheterna som omfattas av undersökningen finns idag ett fr iluftsområde, ett 
industriområde samt ett bos tadshus. På området finns också upplag med aftersand 
(restprodukt från hyttverksamheten J. Dessa upplag täcktes på 90-talet som 
dammbekämpande åtgärd. Friluftsområdet är inhägnat för att förhindra motortrafik 
men med möjlighet att ta sig in till fots. 

Resultat 
Resultaten av undersökningarna så här långt visar på mycket höga metallhalter i 
marken. Medelvärdet för bly i området ligger 20 gånger över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. Även halterna kadmium, 
arsenik, kvicksilver och zink är kraftigt förhöjda . 

Resultaten indikerar tydligt på ett behov av att fortsatt undersöka området. 
Ansökningstiden för statliga bidragsmedel till undersökningar gick ut i oktober 
månad. För att inte behöva vänta ett helt år på att komma vidare, har tekniska 
kontoret ansökt om 650 000 kronor i stadsbidrag för fortsatta undersökningar, trots 
att förstudien i sin helhet inte är färdigställd. Ansökan finns i bilaga 2. 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 
733 25 5ala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Viixel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Je n ny Sivars 
Miljöingeojar 

jenny.sivars@sala.se 
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Förutsättningar för ansökan är att kommunen agerar huvudman även för de 
fortsatta undersökningarna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att lägga informationen om resultaten frän förstudien till handlingarna 

att Sala kommun ställer sig bakom ansökan om stadsbidrag för fortsatta 
undersökningarna av Gamla hyttan och åtar sig fortsatt huvudmannaskap för dessa 
undersökningar. 

Bilagor: 
.J.. Karta övec)2rovtagnings.punkte_r 

2. Ansökan om stadsbidrag för fortsatta översiktliga undersökningar av det 
föroreningsskadade området Gamla Hyttan, Sala kommun 
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GAMLA HYTTAN 
Provtagningspunkter 
Jord- Grundvatten 

Datum: 201 3-10-08 
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GAMLA HYTTAN 

Ansökan om statsbidrag för fortsatta översiktliga undersökning av 
det föroreningsskadade området Gamla Hyttan, Sala kommun 
Sala kommun ansöker om 650 000 kronor i stadsbidrag för fortsatta undersökningar 
av området Gamla Hyttan. På området pågår en förstudie som kommer vara färdig i 
sin helhet senast i mitten av november 2013. Denna ansökan kommer att kompletteras 
så Snartförstudien är färdig i sin helhet. 

ADMINISTRA TIVA UPPGIFTER 
Sökande: Sala kommun 
Kontaktperson: Jenny Sivars, projektledare 
Adress: Sala kommun 

Tekniska kontoret 
Box304 
733 25 Sala 

Telefon (direkt): 0224-74 7410 
Telefon (växel): 0224-74 70 00 
E-post: iennv.sivars@>sala.se 
Hemsida: www.sala.se 

INLEDNING 
Sala kommun (kommunen) agerar sedan 2012 huvudman för översiktliga 
undersökningar vid Gamla Hyttan i Sala kommun. Kommunen beviljades 200 000 
kronor för genomförande av översiktliga undersökningar. För dessa medel har 
provtagning av mark, yt- och grundvatten samt sediment är utförts i september och 
oktober månad 2013. Inom ramen för redan beviljade medel kommer även en 
mätning av kvicksilverånga inomhus att utföras. 

Resultaten av undersökningarna har inte sammaställts i sin helhet och 
riskbedömning är ännu inte utförd. Men de resultat som nu finns att tillgå visar pä 
uppseendeväckande höga halter arsenik, bly, kadmium zink och kvicksilver i 
marken på området. De högsta halterna är kopplade till den fastighet där ett 
bostadshus finns med permanentboende. Halterna är sä höga att området bedöms 
prioriterad för fortsatta undersökningar. 

Dä ansökningstiden för fortsatta undersökningar med statliga medel går ut i oktober 
2013 görs en ansökan om fortsatta medel innan försturlien är klar i sin helhet. Detta 
för att slippa vänta ett helt är innan fortsatta undersökningar kan ske. Ansökan 
kompletteras så snart Förstudien är färdigställd. 
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OMRÅDESBESKRIVNING 
Hyttan byggdes på 1540-talet för anrikning av silvermalm från Sala silvergruva. På 
1800-talet startades även lakning av aftersand. Hyttan lades ned runt 1880. 

Utifrån hyttans utsträckning på häradsekonomiska kartan från 1910, bedöms 
följande fastigheter ingå i det föroreningsskadade objektet Gamla hyttan i Sala: 
Kristina 4:8, Kristina 4:232, Kristina 4:252, Nystrand 1:13 (skifte 1+2+3), Nystrand 
1:14, Nystrand 1:15, Nystrand 1:1 och Sala Prästgård 1:6. 

På området söder om vägen finns avfallshögar med aftersand (restprodukt från 
hyttverksamheten J. Högarna täcktes som dammbekämpande åtgärd på 90-talet. Här 
finns ett industriområde där lackeringsverksamhet förekommer samt ett 
bostadshus. Aftersand har använts som fyllnadsmassor på detta område. 

Norr om vägen är ett strövområde. Området är inhägnat för att förhindra 
motortrafik men anordnat för att man ska kunna promenera där. På området finns 
aftersand diffust utspritt. 

Området är i MIFO 1 klassat som riskkiass 1. sedimentundersökningar i Sagån som 
genomfördes 2010 visar ett påslag av flera metaller som indikerar på ett läckage 
från området. 

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR l FÖRSTUDIEN 
Följande undersökningar är gjorda i förstudien: 

4 stycken grundvattenrör är satt 

Jordprover är taget i 23 punkter 

2 sedimentprover är taget i dike öster om området 

Vattenmossa är utsatt i Sagån (4 punkter) 

2 stycken Jaktest (L/S 2) är analyserade 

Provtagningspunkterna framgår av bilaga 1. 

En inomhusmätning av kvicksilverånga kommer att utföras i bostadshuset inom 
ramen för nuvarande projekt. 

Utöver dessa undersökningar har kommunen bekostat sedimentprovtagning i Sagån 
i sex punkter nedströms som komplement till tidigare sedimentprovtagning. 

Resultat 
Samtliga resultat för området är ännu inte analyserade och sammanställda. 
Resultaten från jordprovtagningen framgår av bilaga 2. Sammanfattningsvis kan 
man säga att halterna arsenik, kadmium, kvicksilver, bly och zink är kraftigt 
förhöjda i hela undersökningsområdet. Av tabellen nedan framgår en 
sammanställning med min, max, medel och medianvärden för ovan nämna ämnen. 
Även generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) framgår. 
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Medelvärdet för bly i området är 20 gånger högre än det generella riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning och 160 gånger högre än det generella riktvärdet 
för känslig markanvändning. 

FÖRSLAG TILL FORTSATTA ARBETEN INKLUSIVE KOSTNADER 
Med hänsyn till de höga halterna förorening i mark bedömer kommunen det 
prioriterat att snabbt gå vidare och genomföra kompletterade undersökningar för 
att på ett säkrare sätt kunna bedöma riskerna för människors hälsa och miljön samt 
få ett bättre underlag för bedömning av åtgärdsbehovet Syftet är också att avgränsa 
föroreningen och uppskatta mängden aftersand som finns på området. 

Förslag på fördelning av kostnader; 

Aktivitet Kostnad 

Projektledning och 150 000 kronor 
beståliarstöd 

Fältarbete och analyser 350 000 kronor 

Resultatsammanställning, 150 000 kronor 
uppdragsledning, 
resekostnader mm 

Summa 650 000 kronro 

Undersökningsområdet utökas förslagsvis till att omfatta även de dammar som finns 
söder om området (del av Kristina 4:8) för att kunna bedöma om spridning skett åt 
det hållet. 

TIDPLAN 
Kommunen kommer komplettera denna ansökan senast i mitten av november 2013. 
Så snart medel beviljas kommer arbetet påbörjas. slutredovisning av arbetet sker i 
oktober 2014. 
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ORGANISATION OCH HUVUDMANNASKAP 
Kommunen har för avsikt att fortsatt att agera huvudman för undersökningar av 
området. 

KOMMUSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

~a«,~~ 
Göran Åkesson 
chef tekniska kontoret 

Bilagor: 

1. Karta över provtagningspunkter 

]enny Sivars 
miljöingenjör, Tekniska kontoret 

2. Sammanställning av analysresultat Gord) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Från kostenhet till måltidsenhet 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvallning 

Ink. 

marlem 
~Z. O\~ 

Kommunstyrelsen 

Kostenhetens uppdrag är att bedriva en kostnadseffektiv måltidsverksamhet och 
bibehålla en hög kvalitet. 

Idag finns ett sparkrav som är ca 1,6 miljoner kr per år, tre år framöver. 

För att kunna ha en möjlighet att fullfölja detta krav krävs en omorganisation av 
kostverksamheten. 

1 (l) 
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SKRIVElSE 

CHRISTINE J IRVING 
DIREKT: 0224-74 74 41 

Den nya verksamheten fokuserar på hela måltidsprocessen inom de tre områdena 
förskola, skola och äldreomsorg. Den innebär högre krav på utbildning och 
erfarenhet. I och med den nya organisationen påverkas även bemanningen i en del 
av köken och restaurangerna inom kostenheten. 

Kraven på kompetens ökar i takt med att kök byggs om som innefattar ny modern 
utrustning. 

Ledningen består av en måitidschef, två biträdande måltidschefer, sju köksmästare. 

Enheten delas upp i tre "avdelningar"j"områden" som delas mellan måltidschef och 
biträdande måltidschefer. 

Varje restaurang där tre eller fler medarbetare arbetar har en köksmästare som 
samordnar driften i restaurangerna. Undantaget nya vårdboendet som även de 
kommer att ha en tjänst som köksmästare. 

Totalt sänks antalet årsarbetare med 5,5 st. 

Då den omorganiserade enheten ska fokusera på måltidsprocesserna bör den byta 
n~mn till måltidsenheten alternativt enheten för måltidsservire. 

Fullständig presentation av organisation, bemanning och typ av befattningar finns 
presenterat i bilagan "Från kostenhet till måltidsenhet" 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att antaga föreslagen organisation samt befattningar och bemanning enligt bilaga att 
gälla från och med 2014-07-01. 

TEKNlSKA KONTORET 

Christine jirving 
kostchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Christine jirving 

Från Kostenhet 
till 

Måltidsenhet 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 
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Tekniska kontoret 
Kostenheten 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

HISTORIA OCH NULÄGE 
Kostenheten bildades 2010. Då byggdes en organisation som grundades på ett nära 
ledarskap. Sex restaurangföreståndare och sex geografiska områden skapades. Syf
tet med organisationen var att skapa en enhetskänsla, bygga broar och öka samar
betet mellan stora och små kök och restauranger. Kostchef ansvarar för de strate
giska frågorna samt personaldimension. Kostekonom j stf kostchef företräder kost
chefen vid dess frånvaro och ansvarar för menyplanering i kostdatasystem och upp
handlingssystem. Kostekonomen ansvarar även för att aktuella prislistor finns i sy
stemen och för uppföljning av livsmedelsan budet. 

Kostenheten har hela tiden haft en vilja att effektivisera och minska personalstyr
kan, allt för att få en god ekonomi. Minskning av personalstyrkan har skett vid na
turliga avgångar, så som övergång till annan tjänst och pensioneringar. 

I och med att minskning skett i personalst-yrkan har också en möjlighet getts att öka 
sysselsättningsgraderna för befintlig personal. Målet är att så många som möjligt ska 
ha ökad sysselsättningsgrad samt att uppehållstjänsterna minskar. På så sätt mins
kar sårbarheten och möjlighet ges till mer förberedelse genom längre arbetsdagar. 
Genom alt uppehållstjänsterna rninskar, minskar sårbarheten, då fler medarbetare 
kan täcka upp och "vikariera" för varandra i semestertider och vid annan frånvaro. 
Trots att vi antagit dessa möjligheter, har antalet årsarbetare minskat. 

2011 minskades restaurangföreståndarstyrkan från sex till fem restaurangförestån
dare, genom naturlig avgång då en av de sex sökte och beviljades tjänstledighet. Be
slutet togs att inte återbesätta tjänsten eftersom kostenhetens totala personalstyrka 
minskats och behovet inte längre fanns av så många restaurangföreståndare som i 
uppstartsskedet av enheten. 

2012 tillsattes en tjänst som vikariesam ordnare. Den rekryterades internt i kosten
beten. Detta gjorde att personalplaneringen blev effektiv och sårbarheten liten. Tirn
vikarier kan underhållas med arbete och vi får en bra kompetens i vår framtida ar
betskraft. När en timvikarie rekryteras görs det med tanke på framtiden. Eftersom 
vi har ett stort behov av kockar prioriterar vi personer med denna kompetens. På så 
sätt säkrar vi kunskapen i framtidens kostenhet 

UTMANING 
Under kostenhetens snart fYraåriga historia har fem tillagningskök renoverats och 
byggts. Dessutom har flera kök konverterats till tillagningskök, allt för att gästen ska 
få så närlagade måltider som möjligt. Detta kräver en annanjutökad kompetens än 
den som kostenheten startade med. Ökat antal tillagningskök och minskat antal per
sonal kräver att fler har kockkompetens och kunskap om att laga goda måltider som 
tilltalar både öga och smaklökar samt har en vilja att leverera god service till våra 
gäster. 

2 (12) 
2013-11-04 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

NY A KOSTENHETEN- MÅL TIDSENAETEN 
Nu går kostenheten in i ett nytt skede som ska gestaltas av skapande av goda relat
ioner till kunder och gäster, projektarbeten för minskat svinn, genomförande av 
ökat antallunchalternativ inom äldreomsorgen, kvalitetssäkring av näringsriktiga 
måltider, ökad andel ekologiska livsmedeL Allt för att få så klimatsmarta, hållbara, 
konkurrenskraftiga och goda måltider som möjligt 

Samtidigt som detta sker ska besparingskrav genomföras. Under tre år, med början i 
år, 2013, ska kostenheten gå med ca 1,6 miljoner kronor i överskott per år. För att 
klara dessa utmaningar krävs en omorganisation av enheten där vi matchar kompe
tenskrav med utmaningar och driver och leder projekt. Allt för att genomföra stän
diga förbättringar i verksamheten och skapa ett fokus på måltiderna. Detta medför 
också att vi kan utföra vårt uppdrag att vara en effektiv kostenhet som ska stå sig väl 
i konkurrens med andra måltidsverksamhete r. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORGANISATION FRÅN OCH MED 1 JULI 2014 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

BEFATTNINGAR 

Måltidsch e f: 
En person 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig_ 

Erfarenhet: Flera års dokumenterad erfarenhet av ledarskap i storkök eller restau
rangverksamhet 

Ägare av strategiska frågor, organisation, kommunikation. 

Ekonomiskt övergripande ansvar för måltidsenheten. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Verksamhetskompetens i kostfrågor 

Processansvarig för vård och omsorgs verksamheter alt. skolans måltidsprocess alt. 
förskolans måltidsprocess. 

Ytterst personalansvarig för medarbetare i måltidsenheten. 

Samlat ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i 
nära samverkan med biträdande måltidschef och medarbetare. 

Systemansvarig för kostdataprogram och uppföljnings - och upphandlingsprogram. 

Ansvarar för tilläggsupphandling till och uppföljning av livsmedelsanbudet Kan 
delegeras till biträdande måltidschef. 

Ansöker om mjölkstöd två gånger per år. Kan delegeras till biträdande måltidschef 

Ansvarar för utformning och anordnande av utbildningar inom egenkontrollen av 
livsmedelslagen. Kan delegeras till biträdande måltidschef. 

Biträdande måltidschef: 
Två personer som är ansvariga för att driva var sin process: Förskolans måltidspro
cess alt. skolans/gymnasiets måltidsprocess, alt. vård och omsorgs måltidsprocess. 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Erfarenhet: Lägst någrajett par års dokumenterad erfarenhet från ledande arbete i 
storkök eller restaurangverksamhet Minst två av kriterierna verksamhetsansvar, 
personalansvar och ekonomiansvar bör vara uppfyllda i den dokumenterade erfa
renheten. 
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Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till ständig förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva 
egenskaper. 

Samverkar med måltidschefen i strategiska frågor, organisation och kommunikat
ion. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Leder och samverkar med medarbetare genom tydlig kommunikation och tydliga 
ekonomiska mål. 

Ett gott värdskap ska vara en självklarhet och en ledstjärna i det dagliga arbetet. 

Verksamhetskompetens i kost och måltidsfrågor. 

Ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i nära 
samverkan med måltidschef och medarbetare. 

Utförandeansvarig för kostdataprogram och uppföljnings- och upp handlingspro
gram. 

Ansvarig för drift i kök och restauranger, att budget följs och att resultat uppnås 
inom sitt område inom måltidsenhete n. 

Ansvarar för implementering och användning av kostdataprogram samt upphand
lings/uppföljningsprogram i sina respektive verksamheter. 

Vikariesamordnare: 
Sysselsättningsgrad: 81,25% 

Utbildning: Gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så som till 
exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis J 
Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av tjänst som vikariesamordnare. Flerårig 
erfarenhet från arbete inom storkök ochfeller restaurang. Personlig lämplighet en
ligt arbetsgivarens bedömningar värderas högt. 

Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, lyhördhet 
och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva egenskaper. 

VikarieSamordnaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och team
byggare. 

Ansvarar för att bemanningsplanering: att dela ut och förlägga vikarier under se
mester, sjukdom och tjänstledighet. 

Nedan finns exempel på en arbetsdag: 

Kl. 07:00-09:00 Planerar och fördelar timvikarier utefter beställningar. 
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Kl. 9:00- 13:00 Vikarierar som timvikarie. 

Kl. 13:00-14:00 Planerar och fördelar timvikarier. 

Köksmästare 
Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Andra exempel på möjliga 
utbildningar är kostekonomprogrammet och YH/KY -utbildning som arbetsledare i 
storkök Dokument ska finnas som stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom 
måltidsverksamhet. Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer 
likvärdig. 

Egenskaper: Köksmästaren har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig till för
bättring och utveckling av verksamheten. God kommunikativ förmåga, samarbets
förmåga, lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är po
sitiva egenskaper. 

Köksmästaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och teambyggare. 

Leder och fördelar arbetet effektivt i de kök som överstiger två medarbetare enligt 
kostenhetens värderingar och överenskomna behov. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
och affärsmässigt synsätt. 

Ansvarar för att följa och hålla budget. 

Ansvarar för översikt, behov och beställning av vikarier. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna. 

Ansvarar för att medarbetare på plats tillagar och serverar måltider som tiiitaiar öga 
och smaklökar. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet. 

Kock 
Olika sysselsättningsgrader 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som 
stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 
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Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet som kock inom måltidsverksamhet 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: En vilja att arbeta för ständiga förbättringar, god samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

En kock inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och teambyggare 

Kund, gäster, service och kvalitet är i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Måltiderna ska serveras i en för gästen tilltalande miijö med ett gott bemötande och 
gott värdskap. 

Inköp av varor enligt planerade menyer. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 

Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbctskam~ 
rater. 

Restam·angbiträde 
Utbildning: Minst en termins utbildning inom storhushåll eller motsvarande utbild
ning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års doktunenterad erfarenhet av arbete inom måltidsverksan1het. 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: God kommunikativ förmåga, en vilja att arbeta för ständiga förbättring
ar, god samarbetsförmåga, lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

Ett restaurangbiträde inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och team byg
gare. 

Kund, gäster, service och kvalitet ska vara i fokus. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för att servera måltider i en för gästen tilltalande miljö med ett tilltalande 
bemötande. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 
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Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbetskam
rater. Deltar i tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 

NYA MÅL TIDSENHETEN I SIFFROR 
För närvarande ser nya måltidsenhetens bemanningsbehov ut på följande sätt. Sker 
förändringar i verksamheten (så som portionsökningjminskning, nedlägg
ning/utvidgning av verksamheter), sker också förändringar i nya måltidsenheten. 

Område l Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Måltidschef l l l 

Nytt äldreboende 2 2 l l 

Ekebvgården 1,3 2 2 

Björkgården 2,5 3 l 2 

JBG 5 s 1 4 

11,8 13 3 7 2 1 

Område Z Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l l l 

Restaurang !<".ristina 5,5 6 l 3 2 

Åkraskolan 3,25 4 l l 2 

Gärdesta fsk 1,5 2 l l 

Kila skolrestaurang l l l 

Turbo fsk 0,875 l 1 

Emmylund 1 1 l 

Varmsätra skolrestaurang 0,875 1 1 

Ransta skola och fsk 2 2 2 

Ekeby fsk 0,875 1 l 

Dalhems fsk 0,87S 1 l 

Ekorrens fsk 0,875 l l 

19,125 22 2 13 6 1 

Område3 Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l 1 l 

KSG 4,5 s 1 3 l 

Ösby restaurang 3 3 l 2 

Åby skolrestaurang O,S 1 1 

Kilbo skolrestaurang l,S 2 2 

Klockarbo fsk 0,7S l 1 

Mö klinta kvrkskola 1 1 1 

Ängshagens skolrestaurang 1,76 2 2 
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Lärkbacksskolans restaurang 

Hedens skolrestaurang 

sätrabrunns fsk 

Salbo fsk 

. 
Vikariesamordnare 

1,25 

0,75 

0,75 

0,5 

17,76 

0,8125 

2 2 

l l 

l 1 

l 1 

21 2 13 s 

1 1 

Åa Personer Köksmästare Kock Restauram!biträde 

Totalsumma 49,498 57 7 35 

Ida•: SS,Q7 66 
.. 

Minskning 5,5725 9 

TIDPLAN FRAM TILL POLITISKT BESLUT: 
Formulera ett fullständigt organisationsförslag 

Ansvarig: Christine lirving 

Deltagare: Karin Danielsson, Göran Åkesson, Lars- Göran Carlsson 

Tid: Fram till 9 oktober 

Informera kommunchef 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: jenny Nolhage, Göran Åkesson 

Tid: 9 oktober 

Informera kommunalråd samt oppositionsråd 

Ansvarig: Christine )irving 

12 

1 

Chef 

3 

l 

Deltagare: Carola Gunnarsson, jenny Nolhage, Per-Olov Rapp, Göran Åkesson, Ulrika 
Spåreho 

Tid: 16 oktober 

Kort Information KontorSAM 

Föredragande: Göran Åkesson 

Tid:. 24 oktober 
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Information enlig MBL§ 19 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: Fackliga representanter från Kommunal, Vision, Lars-Göran Carlsson, 
Karin Danielsson, Christine )irving, Göran Åkesson 

Tid: 29 oktober kl.13:00 

Plats: Tekniska kontoret 

Information för Kostenheten 

Ansvarig: Christine lirving 

Deltagare: Restaurangföreståndare, stf kostchef, vikariesam ordnare, Göran Åkesson, 
Karin Danielsson. Alla tillsvidareanställda medarbetare vid kostenheten. 

Tid: 29 oktober, kl.14:30-kl.16:00 

Plats: jakobsbergsgården 

Information för skolförvaltningen 

Ansvarig: Christine )irving 

Tid: 30 oktober 

Information för vård och omsorgsförvaltningen 

Ansvarig: Christine )irving 

Tid: S november 

Riskbedömning och konsekvensanalys 

Ansvarig: Christine )irving. 

Deltagare: Arbetsplatsombud: Pia Karlsson, Siw Eriksson, Helena Andersson, Karin 
Danielsson 

Tid: 4 och Snovember kl. 09:30-12:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen. 
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Förhandling enligt MBL§ 11 

Tid: 7 november kl. 13:00-15:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen 

Beredning i Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Datum: 12 november 2013 

Beslut Kommunstyrelsen 

D'ltum: 2 december 2013 
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Bilaga KS 2013/264/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-11-12 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL Cirkulär 13:54- Rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus vid 
försäljning av kommunal mark 

2 SKL Cirkulär 13:55- Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension 
(AKAP-KL) med mera 

3 Länsstyrelsen- beslut enligt 11 kap 10 § PBL kvarteret Trädgården, Hagaberg 
4 VafabMiljö- extra bolagsstämma 5 december 2013 
5 Fagersta kommun- beslut om ombildande av Vafab Miljö AB till kommunalförbund 
6 Sala kommuns revisorer- revisionsrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 
7 Västmanlands Samtrafikförbund, revisorerna- utlåtande avseende delårsrapport 2013 
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