
Bilaga 26 KF § 35 2014-03-25 

Beslutsprotokoll fört vid sammanträde 2014-02-10 med 

Organisationsberedningen, Karlsborgs kommun 

Närvarande: 

Åke Eriksson, sammankallande/ordförande 

Bo Waller, sekreterare 

Sture Carlsson 

Peter Lindroth 

Ann von Corsvant 

§ 64 Mötets öppnande 
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Åke Eriksson hälsade de närvarande välkomna till Organisationsberedningens 
sammanträde nummer sju. Björn Rubenson anmält förhinder. 

§ 65 Val av sekreterare 

Bo Waller utsågs till sekreterare. 

§ 66 Val av justeringsman 

Peter Lindroth (s) utsågs att justera dagens protokoll. 

§ 67 Organisationsberedningens förslag till Kommunfullmäktige 

Ordförande Åke Eriksson föredrog följande beslutspunkter , sammanfattande 
Organisationsberedningens genomförda arbete förteckna de i underliggande 
mötesprotokoll § 1·63. 

Kommundirektör Thomas Johansson har meddelat att kommunkansliet ombesörjer 
upprättande av förslag baserat på gällande "Regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Karlsborgs kommun", Bilaga 11 KF §35 2010-03-29, bilaga 1 till 
detta protokoll. 

Följande ändringar har beslutats av Organisationsberedningen, 

A) Kommunstyrelsens tekniska utskott avvecklas, arbets· och ansvarsuppgifter 
övertas av KSAU, Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

B) Enhetlig justeringsmodell för protokoll, justeringsmän i samtliga nämnder 
och styrelser är majoritetens ordförande jämte oppositionens ledamot. 

C) Sid 8, 3 § Förlorad arbetsinkomst 

P II utgår och ersätts med följande text, 
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11 För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av revisor eller 
redovisnings·/bokföringsbyrå. Ersättningen skall baseras på föregående års 
taxerade inkomst. 

D) Sid 8, 3 § Förlorad arbetsinkomst 

Tillkommer 

111 För egenföretagare som inte kan styrka till vilket belopp som förlorad 
arbetsinkomst uppkommit till erhåller ett schablon beräknat timarvode 
motsvarande 45% av kommunstyrelsens ordförandens timarvode. 

Med egenföretagare avses fysisk person med F·skattesedel. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas med maximalt åtta (8) timmar 
per dag. 

E) Sid 9, 8 § Begränsat årsarvode 

Tabell utgår och ersätts med, 

. Uppdrag 
Socialnämndens ordförande-o 
Barn' och utbildningsnämndens ordförande 
Byggnadsnämndens ordförande 
Kultur· och fritidsnämndens ordförande 
Revisionens ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
Kommunfullmäktiges'Z:e vice ordförande 
Valnämndens ordförande (icke valår) 
Valnämndens ordförande (valår) 

F) Sid 7, 17 § Tolkning av bestämmelserna 
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17 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Kommunfullmäktigas presidium. 

G) Sid 10, 9 § 

Första stycket formuleras, 

För kommunfullmäktigas sammanträden skall ett arvode på 750 kr/sammanträde 
utbetalas till de ledamöter och ersättare som tjänstgör vid sammanträdet. Gäller 
ej ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. 
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§ 68 Avslutning 

Ordföranden framförde sitt tack till partiernas företrädare i Organisations
beredningen, vilken med föreliggande förslag till kommunfullmäktige nu fullföljt 
sitt uppdrag. 

Vid protokollet: 

IBo Walterl 

Justeras: 

lPeter Lindrothl 

3/0' 
, " )! 



Karlsborgs kommuns politiska organisation 2015-2018 

Revision 
(5) 

Valnämnd 
(5+5) 

Kommunstyrelse 
(11+11) 

AU (5+5) 

Barn- och utbildningsnämnd 
(9+9) 

Socialnämnd 
(9+9) 

AU (5+5) 

AU (5+5) 

Byggnadsnämnd 
(7+7) 

AU (3+2) 

Kultur- och fritidsnämnd 
(7+7) 

AU (3+2) 

Överförmyndare 

Valberedning 
(1 per parti) 

AB Va berget 
(S) 

Karlsborgs Turism AB 
(S) 

AB Karlsborgsbostäder 
(S) 

Karlsborgs Energi 
Försäljning AB 

(S) 

Karlsborgs Energi AB 
(S) 

Karlsborgs Värme AB 
(S) 


