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Plats och tid 

Parter 

Närvarande 

Protokollförare 

justeringsmän 

Sala kommun, 2013-11-08 

Sala kommun, kommunstyrelsens förvaltning samt Kommunal Bergslagen, 
Vision 

För arbetsgivarparten - Christine jirving, Göran Åkesson, Lars-Göran 
Carlsson 

För arbetstagarparten- Catharina Rothoff, Britt Carlqvist- Kommunal, 
Lena Karlsson -Vision 

Lars-Göran Carlsson 

Christine jirving, Catharina Rothoff, Lena Karisson 

§1 

Det noteras till protokollet att arbetsgivaren 2013-10-29 genomfört in
formation enligt MBL§ 19 samt kallat till förhandling enligt MBL 11 till 
förslag till ny organisation, från kostenhet till måltidsenhet 

§2 

Arbetsgivaren redovisar bakgrunden till förslaget till ny organisation där 
ett besparingskrav på 1,6 miljoner kronor föreligger de tre kommande 
åren, liksom att fokus är måltidsprocessen inom förskola, skola, äldre
omsorg för att höja kvaliteten på måltiden för gästen. 

N k. t"llk""k t< k o tth""" "lt"d kv l"t tk .. ya mas mer .! .o .. en sam_ .o .us pa a __ . OJa ma .. I ens .. a 1 e_ .. raver 
en högre kompetens för all personal som ska arbeta inom den nya organi
sationen vilket innebär att arbetsgivaren ställer högre krav på utbildning, 
erfarenhet samt personliga egenskaper för att erhålla anställning inom 
måltidsenheten fr o m 2014-07-01. 

Det noteras till protokollet att information om planerade förändringar ge
nomförts för nuvarande kostenhet 2013-10-29. Risk och konsekvensana
lys har genomförts med Kommunal och dess arbetsplatsombud 2013-11-
04 till 2013-11-07. 

§3 

Kommunal efterfrågar skyddskommittens synpunkter på förslag till ny or
ganisation med hänvisning till arbetsmiljölagen 6 kap§ 9 då förslaget re
dovisats i Kontorsam men där något protokoll ej föreligger. Kommunal an
ser att skyddsombuden borde ha involverats i ett tidigare stadium av pro
cessen med hänvisning till AML 6 kap§ 4. 
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FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2 

Kommunal vill ta del av fyllnadstid, övertid, komptid sjukfrånvaro samt 
anställda med arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom nuvarande kostenhet 
för en tolvmånadersperiod bakåt. 

Kommunal anser att föreliggande förslag innebär en neddragning av anta
let tjänster samt att det inte ligger i paritet med målsättning till heltidsan
ställningar. 

Kommunal anser utifrån förslaget till nya befattningar med högre utbild
ningskrav att en validering bör göras. 

Vision anser det självklart att medarbetarna erhåller kompetensutveckling 
genom arbetsgivaren. Vision anser det viktigt att arbetsgivaren i ett tidigt 
stadium samverkar med arbetstagarorganisation för bästa lösningar vid 
organisationsförändringar. 

§4 

Arbetsgivaren anser att frågan om förändring har behandlats kort vid Kon
torsam utifrån FAS 05 och att ärendet utifrån AML handlagts genom utar
betande av risk och konsekvensanalys. Utifrån AFS 2001:1. Arbetsgivaren 
anser att man försökt få in synpunkter från medarbetare på organisations
förändring. 

Arbetsgivaren åtar sig ta fram uppgift på fyllnadstid, övertid, komptid, 
sjukfrånvaro 12 månader bakåt inom nuvarande organisation. Arbetsgiva
ren betonar att man inte tar ställning till de av Kommunal och Vision fram
förda synpunkterna på kompetensutveckling av medarbetare. 

§5 

Kommunal biträder inte arbetsgivarens förslag då antalet tjänster dras ner 
då det kan gå ut över arbetsmiljön. 

Vision biträder arbetsgivarens förslag med sina framförda synpunkter 
kring kompetensutveckling samt att tillsvidareanställda ej kommer att er
sättas av timanstä!lda. 

§6 

Förhandlingen förklaras avslutad 2013-11-08. 

Vid protokollet 

~~ 
Lars-Göran Carlsson 
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Justeras 
För arbetsgivarparten 

Chb:t>-
För Vision 

~Wt-~1 
Lens Karlsson 
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Riskbedömningsmall 
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Arbetsplats/avdelning Arbetsmoment Medverkande 
Helena Andersson, Lars-Göran Carlsson, Britt Carlquist, 

Nya måltidsenheten Förändring av organisation Karin Danielsson, Siw Eriksson, Christine Jirving, Pia 
Kar1ssson, Catharina Rothoff 

Nr I. Riskbedömning av Bedömnin~ Handlin~splan 

organisationen s K R Åtgärder Ansvarig Klart 
datum 

l Inbokade möten bland Måltidschef och biträdande 140701 
Längre till närmsta chef 4 3 12 cheferna måltidschef i dialog med kök 
eller arbetsledare och restauranger i 

måltidsenheten. 
2 Fler medarbetare ska 4 2 8 Cheferna ska ha rätt Rekryterare och tillsättare av 140701 

dela på chef. kompetens. tjänster. 

3 Risk att de chefer som 2 2 4 Viktigt att kommunicera Måltidschef, biträdande 150601 
håller medarbetarsamtal lönesättning och vara måltidschef. 
använder skalan f"ör tydlig med 
lönekriterierna på olika lönekriterierna inför alla 
sätt. medarbetare. Även att 

vara tydliga att 
kommunicera rutinerna 
för detta. De tre cheferna 
ska vara överens. 

II. Riskbedömning av 
befattnin~arna 

l Alla kommer inte till tals 4 2 8 Viktigt att skapa ett Måltidschef, biträdande 141015 
Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

Datum 

4/11,5/11,7/11 
2013 

Kontrolldatum 

141101 

141101 

150915 

141101 
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Riskbedömningsmall 
på t.ex. APT i och med att tillåtande klimat och bra 
grupperna blir större. rutiner för APT. T.ex. 

gruppdiskussioner, laget 
runt. Viktigt att chefen 
respekterar att 
medarbetarna är olika 
och att alla 
personligbeter 
respekteras. 

Risk att måltidschef och 2 2 4 Cheferna ska ha detta 
biträdande måltidschefer som en prioriterad 
inte hinner ut till alla uppgift. 
arbetsplatser. 
Risk att köksmästaren får 3 3 9 Viktigt att vara 
för många administrativa noggrann med att 
arbetsuppgifter beskriva arbetsuppgifter 

och vara tydlig i detta. 
Risk att köksmästarrollen 4 3 12 Viktigt att 
faller in i gamla köksmästarrollen är 
restaurangföreståndarroll tydligt beskriven. 
en. 

Risk att kockarna inte 2 2 4 Information och tydligt 
släpper matlagning till vilka arbetsuppgifter 
förmånför som ingår. Ska vara 
restaurangbiträdesuppgif tydligt vad som förväntas 
ter. av mig i min roll. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

måltidschef 

Måltidschef, biträdande 
måltidschef. 

Tillsättare av 
köksmästartjänsterna. 

Tillsättare av 
köksmästartjänsterna, 
måltidschef, biträdande 
måltidschef er, 
arbetsplatsombud 
Tillsättare av kocktjänsterna, 
kockar i nya måltidsenheten. 

Konsekvens 

K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 
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III. Riskbedömning av 
bemannin2 
Nya äldreboendet. 
a)Risk med ensamarbete: a) 4 a) 3 a)12 a)Viktigt att ta ut 
Hur får man in raster schemalagd rast och 

signalera om man inte 
hinner ta sin rast. 

b) Risk att man inte b)3 b)2 b) 6 b)Viktigt att signalera 
klarar av bemanningen om så blir fallet. 
av restaurangen i det nya 
äldreboen det. 
c)Svårt att hinna prata c) 3 c)3 c)9 c) Skriftliga dagliga 
ihop sig när schemat rutiner f"ör överlämning. 
överlappar varandra. 
Risk att arbetet blir 3 2 6 Viktigt med dagliga 
stressigare när rutiner f"ör överlämning. 
Ekebygården drar ner Kan bli så att man slutar 
sysselsättningsgrad en. sälja matning. 

Björkgården 
a)Risk att arbetet blir a)3 a)3 a)9 a) Tydlighet och viktigt 
stressigt, när det är f"årre att signalera om det blir 
armar som utf"ör arbetet. stressigare. T .ex. Menyn 

ändras. 
b)Risk att mer b)2 b)2 b)4 
halvfabrikat köps in. 

~---

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

a)Medarbetare som arbetar 
ensamma. Måltidschef och 
biträdande måltidschefer. 

b)Kockar och köksmästare vid 
nya äldreboendet. 

c) Kock och köksmästare vid 
nya äldreboendet. 

Måltidsenhetens medarbetare 
vid Ekebygården tillsammans 
med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

a)Medarbetare vid Björkgården 
tillsammans med 
måltidschef/bitr. måltidschef 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

141015 141115 

141015 141115 

~--
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Riskbedömningsmall 
c)Brist på säkerheten i c)3 c)4 c)12 c)Följa rutiner, tid för 
mathanteringen: Missa planering av specialkost. 
specialkoster och att man Mer utbildning i Mashie 
gör fel. · i alla led 

d)Brist i hygienen, vi d)3 d)3 d)9 d) Se över städrutinerna 
hinner inte städa som och se vad som står i 
manska egenkontrollprogrammet 

e)En sämre kvalitet på e)2 e)2 e)4 e)Köksmästare finns på 
maten på grund av att plats som ansvarar för 
man inte hinner göra som kvaliteten och 
det är tänkt. säkerheten. 

f)Missnöjda gäster. f)2 f)2 f)4 f) ständig uppföljning 
och bra kommunikation. 
Gott bemötande. 

g)Risk för att man inte g)3 g)3 g)9 Se ovan 
hinner ta ut sin rast. 

Jakobsbergsgården 
a)Blir stressigare att a)1 a)2 a)2 
hinna med alla 
arbetsuppgifter. Fler 
arbetsuppgifterläggspå 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

c) Medarbetare, måltidschef, 
biträdande måltidschef, 
köksmästare. 

d) Medarbetare vid 
måltidsenheten tillsammans 
med måltidscheflbitr. 
måltidschef. 
e)Köksmästare, kockar, 
restaurangbiträden. 

f)AIIa medarbetare vid 
måltidsenheten tillsammans 
med 
måltidschetlbitr.måltidschef 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 
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Riskbedömningsmall 
färre antal personal. 
b)Hinner inte utföra all b)2 b)2 b)4 b)Se över städrutinerna 
städning som ska göras och se vad som står i 
enligt städschema t. egenkontrollprogrammet 

. 
c)Otillfredsställdhet att c)2 c)2 c)4 c)Tydlig dialog mellan 
känna att man inte hinner chef och medarbetare. 
med. 
Att känna sig otillräcklig 
när man måste hasta över 
sina arbetsuppgifter. 
d)Brist i säkerheten d)2 d)3 d)6 d)Följa rutiner, tid för 
gällande specialkosten. planering av specialkost 

Mer utbildning i Mashie 
i alla led 

a)Risk att Restaurang a)3 a)3 a)9 a) Viktigt att 
Kristinas kockar inte schemalägga 
hinner beställa och sköta arbetsuppgifterna. 
inköp av varor som de 
gör idag. 
b)Svårighet att bemanna b) 4 b)3 b)12 b) Viktigt att tänka att vi 
de båda matsalarna. har ett team och arbeta 

på förbättrad 
teamkänsla. 
Schemaläggning för att 
se hur det ska d tilL 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

b)Medarbetare vid kostenheten 
tillsammans med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

c)Chefer och medarbetare vid 
måltidsenheten. 

d) Medarbetare, måltidschef, 
biträdande måltidschef, 
köksmästare 

a)Köksmästare vid restaurang 
Kristina 

b)Köksmästare, kockar och 
restaurangbiträden vid 
restaurang Kristina. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 

~~-
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Riskbedömningsmall 

c) att restaurangen går c)2 c)2 c)4 c) Se över menyer och 
tillbaka till mer maträtter. 
halvfabrikat istället rör 
att laga mat från 
grunden. 
d) Risk att vi inte hinner d) l d) l d)l 
laga ett fullgott 
mellanmål. 
e)Stopp i flödet i e)4 e)3 e)12 e)Kommunikation och 
diskrummet. samarbete med skolans 
Smutsig disk om man inte schemaläggare. Att få ett 
hinner med att jämnt flöde är viktigt. 
kontrollera rena och 
smutsiga tallrikar. 
Smutsiga kantiner gör att 
säkerheten för 
kontaminering minskar. 
t)Risk att man inte hinner t)3 t)2 t)6 !)Schemaläggning av 
ta ut rast. raster och dialog om man 

inte hinner. 

g)Hinner inte städa enligt g)3 g)2 g)6 
städschemat i 
egenkontrollen på grund 
av att det är stora ytor. 
h)Varorna kommer h)2 h)2 h)4 h) ställa krav i 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

$;1 Mycket ovanligt 
5;2 Ovanligt 
$;3 Ganska ovanligt 
$;4 Vanligt 
$;5 Mycket vanligt 

c)Menyskrivare, kockar, 
köksmästare 

e)Köksmästaren för 
restaurangen samt måltidschef, 
biträdande måltidschef. 

t) Medarbetare och chefer vid 
måltidsenheten. 

h)Upphandlare och 

Konsekvens 
K;l Mycket liten 
K;2 Liten 
K;3 Kännbar 
K;4 Allvarligt 
K;S Mycket allvarligt 

--
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Riskbedömningsmall 
samtidigt som man lagar livsmedelsupphandlingen 
mat och hinner inte ta och samverka med 
hand om varorna som leverantörerna. 
inte håller temperatur. 
i)Hinner inte ta fram och i)2 i)2 i)2 
rörbereda matlagningen 
som man gör idag. (fisk 
tar fem dagar att tina) 

Turbo, Dalhem och 
Ekorren 
a)Hur ska man hinna a)3 a)3 a)9 a)I samarbete med chef 
med att täcka in dagens och rörskolechef se över 
alla sysslor på kortare tid dagens arbetsuppgifter. 
b)Risk att svinnet ökar. b)2 b)1 b)2 
c)Svårt att ta ut rasten. c)3 c)2 c)6 c) Se ovanstående 
d)Risk att samarbetet inte d)2 d)2 d)4 d) Kommunikation och 
blir bra med rörskolans dialog med den chef som 
personal. ansvarar rör processen. 

Kontakt ska ske på rätt 
nivå i organisationen. 

e )Risk rör att man e)2 e)1 e)2 
använder mer 
halvfabrikat i 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

upphandlingsansvarig 
måltids chef. 

a)Kockoch 
måltidscheflbitr.måltidschef. 

c) chef och medarbetare 
d) Måltidscheflbitr. måltidschef 
och medarbetare 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

' 

141015 141115 

l 

-
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Riskbedömningsmall 
verksamheten 
t) Ökad risk ror att man t)3 t)3 t)9 t)Följa rutiner, tid för 
gör misstag med planering av specialkost. 
specialkostema då de Mer utbildning i Mashie 
oftast ökar och tiden i alla led 
minskar. 
g)Brist i städningen enligt g)3 g)2 g)6 g)Se över städrutinerna 
egenkontrollens och se vad som står i 
städschema. egenkontrollprogrammet 
h)Risk att mellanmål och h)2 h)1 h)2 
frukost inte blir 
fullvärdigt enligt 
riktlinjerna. 

Ösby 
a)Stressigare och högre a)2 a)2 a)4 a)Nya rutiner när nya 
risk för olycksfall och köket är färdigbyggt. 
sjukdomar. Utbildning i nya 
b )Risk att kvaliteten inte b)1 b)1 b)1 maskiner. 
kommer att höjas på 
maten för att man inte 
hinner laga mat från 
grunden. 
c)Sämre bemötande till c)1 c)1 c)1 
gästen. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

t)Medarbetare, Måltidschef, 
bitr.måltidschef. 

g)Medarbetare, måltidschef, 
bitr. måltidschef. 

a)Måltidschef, biträdande 
måltidschef, medarbetare. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141115 
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d)Risk för att inte hinna d)2 d)2 d)4 d)Schemaläggning av 
ta ut raster. raster och dialog om man 

inte hinner. 
e )Risk för brister i e)l e)l e)l 
städningen. 
t)Sophantering: Svårt att t)3 t)2 t)6 t)Följa rutiner för 
hantera soporna på ett sophanteringen. Se till 
hygieniskt sätt. att slang finns på rätt 

ställe för rengöring av 
sopkärl. 

g)Risk för att inte hinna g)2 g)2 g)4 g)ICaffeautomat 
med att ställa fram för-
och em-fika och ta betalt 
för detta. 
(tanken är att det är 
renoverat l juli) 

IV. Övergripande risker 

Känner ingen 3 3 9 Gemensamma 
arbetsglädje efter alla utbildningar och 
förändringar. aktiviteter. Komma 

överens om 
gemensamma 
värde~runder. 

Risk att man inte kan 3 3 9 Noggranna rutiner ska 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

d)Måltidschef, köksmästare, 
medarbetare 

t)Medarbetare tillsammans med 
måltidschef/bitr.måltidschef 

g)Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, biträdande 
måltidschef, medarbetare. 

Medarbetare i samarbete med 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

150115 150415 

150115 150415 
L_ 
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Riskbedömningsmall 
servera säker mat på finnas i varje kök och 
grund av stress. restaurang. 
Risk att personerna inte 2 3 6 Gemensamma aktiviteter 
passar ihop i nya för att bilda team. 
arbetslagen 
Risk att mycket energi 3 3 9 Viktigt att få tid att 
går åt till annat så som att bearbeta ny placering 
jobba ihop nya arbetslag, mentalt. 
lära sig nya rutiner och Planerad introduktion 
ny verksamhet, ny för varje team. 
utrustning. Istället för att 
ägna sig åt effektivt 
arbete i början av 
om()rganisationen. 
Svårt att lära sig ny 3 2 6 Utbildning och 
maskinpark och nya introduktion 
rutiner på nya 
arbetsställen. 
Risk för ökat 2 3 6 Se över behov av att 
vikariebehov, då rekrytera timanställda. 
organisationen blir mer 
slimmad och det blir ökad 
sårbarhet. 

Multiplicera sannolikhetsfaktorn med konsekvensfaktorn för att få fram riskbedömningsfaktorn. 
Bedömningsskala: Sannolikhet 

5=1 Mycket ovanligt 
5=2 Ovanligt 
5=3 Ganska ovanligt 
5=4 Vanligt 
5=5 Mycket vanligt 

måltidschef er. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef. 

Måltidschef, bitr. måltidschef i 
samråd med 
vikariesam ordnare. 

Konsekvens 
K=l Mycket liten 
K=2 Liten 
K=3 Kännbar 
K=4 Allvarligt 
K=S Mycket allvarligt 

141015 141101 

141015 141101 

141015 141101 

150601 150915 


