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Beslutsprotokoll fört vid sammanträde 2014-02-10 med 
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Sture Carlsson 
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Ann von Corsvant 

§ 64 Mötets öppnande 

C 

M 
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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 förtecknade 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, 



II 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 

III 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 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Byggnadsnämndens ordförande 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Revisionens ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Valnämndens ordförande (icke valår) 
Valnämndens ordförande (valår) 

F) Sid 7, 17 § Tolkning av bestämmelserna 

Anta l procent 
18 
18 
9 
9 
6 
5 
2 
2 
O 
2 

17 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Kommunfullmäktigas presidium. 

G)Sid10,9§ 

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. 

u,:/ ,� 



§ 68 Avslutning 

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

Vid protokollet: 

Justeras: 

IBo Wallerl 

U���� 
1 Åke Erikssoni lPeter Lindrothl 
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OMFATTNING 

Vilka omfattas av bestämmelserna 

1 § Dessa bestämmelser gäller för de förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (1997:550). 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid 
gäller endast 5 § samt 8-16 §§. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 8 och maximalt 20 procent gäller 
inte 2 §. 

Ersättningsberättigade sammanträden 

2 § Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 och 4 
§§, 7 § och 8-12 §§ för 

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämn
der, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. 

2. Sammanträde med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3. Protokollsjustering endast då särskild tid och plats har beslutats. 

4. Konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget. 

5. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen. 

6. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

7. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/organ sammansatt av 
intressenter. 

8. Besiktning eller inspektion 

9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMANER 

Förlorad arbetsinkomst 

3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
Beloppet inkluderar - i förekommande fall - pensions- och semesterförmåner. 

Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

4 § Rätten till ersättning enligt 3 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 3 § omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

Planering av sammanträden skall ske på ett sådant sätt att det blir en rimlig 
kostnad för förlorad arbetsförtjänst. 

Ersättning för förlorad pensionsförmån 

5 § Ersättningen utgår i form av en schablonersättning på 3,5% av den summa som 
den förtroendevalde har yrkat som ersättning för förlorad pensionsförmån. 

Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringslivsverksamhet utan att inneha 
anställning skall i stället kunna styrka att pensionsförmån har förlorats. Sådan 
förtroendevald har rätt till ersättning med verifierat belopp. 

Genom att utbetala ersättning enligt ovan har kommunen fullgjort sin lagliga 
skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

Semesterförmån för kommunanställd förtroendevald 

6 § För kommunanställd som är förtroendevald skall, för förlorad arbetsinkomst, av
drag göras per timme. Därmed kan den kommunanställde förtroendevalde behålla de 
semesterförmåner som denne har. 
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ARVODEN M. M. 

Arsarvode 

7 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av 
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode minskas i 
motsvarande grad. Detta arvode skall i stället utbetalas till den som ersätter den or
dinarie innehavaren av uppdraget. 

Begränsat årsarvode 

8 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 50 % av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

I arvodet ingår ersättning för samtliga uppgifter som är förenade med uppdraget. 

Ersättning för förlorad arbetskostnad och resersättning ingår inte. 

För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annars 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode 
minskas i motsvarande grad. Detta arvode ska utbetalas till den som ersätter den 
ordinarie innehavaren av uppdraget. 

Arvode för sammanträden m.m. 

9 § Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode på 
minst 8 och maximalt 20 procent, har rätt till timarvode med belopp och på det sätt 
som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 



ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

Resekostnader 

10 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt 
bilaga. Kortaste avstånd för att ersättning skall utgå är 5 km mellan bostad och plats 
för förrättning (sammanträde). 

Barntillsynskostnader 

11 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om 
särskilda skäl finns kan ersättning utges även för äldre barn. Se bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Förtroendevald som är föräldraledig ersätts enligt 3 §. 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Se bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för den tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

13 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som 
inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock 
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Övriga kostnader 

14 § För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 

Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkom. 
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 

15 § För att få ersättning enligt 3-4 §§ och 10-14 §§ skall den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges 
eller nämndens sekreterare eller till lönekontoret. 

Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut utan föregående anmälan. 

16 § Styrkt yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall inlämnas senast 
den sista dagen i månaden efter intjänandemånaden . 

Tolkning av bestämmelserna 

17  § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Kommunfullmäktiges presidium. 

Utbetalning 

18 § Arsarvoden och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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BILAGA (Med hänvisning till aktuell paragraf) 

3 § Förlorad arbetsinkomst 

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående alternativ 

För anställd skall löneavdragets storlek per timma styrkas genom intyg från ar
betsgivare (kopia av lönebesked eller annat, styrkt, intyg) 

II För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av revisor 
eller redovisnings- I bokföringsbyrå. Ersättningen skall baseras på föregående års 
taxerade inkomst. 

III För egenföretagare som inte kan styrka till vilket belopp som förlorad arbetsin
komst uppkommit till erhåller ett schablon beräknat timarvode motsvarande 45 % av 
kommunstyrelsens ordförandes timarvode. 

Med egenföretagare avses fysisk person med F-skattesedel. 

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

7 § Arsarvode 

Grunden för beräkning av årsarvode skall vara det arvode som en 
riksdagsledamot har och skall följa detta arvodes utveckling. 

Arvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara 80 % av arvodet för 
riksdagsledamot. 

Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande avser 100 % tjänstgöring. 

Arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är 50 % av arvodet för 
kommunstyrelsens ordförande. 

Uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande avser 50 % tjänstgöring. 

Arsarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra 
uppdrag där ersättning ingår. Justeringen skall stå i proportion till antalet 
frånvarotimmar under ordinarie arbetstid. 
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8 § Begränsat årsarvode 

Utgångspunkt för beräkning av begränsat arvode skall vara det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande har och skall följa detta arvodes utveckling. 

Följande ersättningsnivåer skall gälla för de uppdrag som arvoderas med be
gränsat årsarvode. Det begränsade arvodet anges som procentuell andel av 
arvodet för kommunstyrelsens ordförande. 

Uppdrag Antal procent 
Socialnämndens ordförande 18 
Barn- och Utbildningsnämndens ordförande 18 
Byqqnadsnämndens ordförande 9 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 9 
Revisionens ordförande 6 
Kommunfullmäktiges ordförande 5 
Kommunfullmäktiqes 1:e vice ordförande 2 
Kommunfullmäktiges 2: e vice ordförande 2 
Valnämndens ordförande (icke valår) O 
Valnämndens ordförande (valår) 2 
Överförmyndaren 3 

Följande ersättningsnivåer gäller för ordförande i de kommunala 
bolagen från tillträdet vid första bolagsstämman under en ny mandatperiod till 
första bolagsstämman i den efterföljande mandatperioden. 
Arvode anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande. 

Uppdrag Antal procent 
Ordförande AB Karlsborgsbostäder 5 
Ordförande Karlsborgs Energi AB tillika 5 
ordförande Karlsborgs Energi Försäljning AB (Beräknas 
som ett uppdraq tillsammans) 
Karlsborgs Turism AB 5 
Karlsborqs Värme AB 5 

Arvode för de som tjänstgör som valförrättare vid allmänna val. Ersättningen 
anges som kronor per tjänstgöringsdag och skall gälla hela mandatperioden. 

Tjänstgöring i kommundel Ersättning 
Karlsborg och Mölltorp 2600 
Undenäs och Forsvik 1 700 
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9 § Arvode för sammanträden 

För kommunfullmäktiges sammanträden skall ett arvode på 750 kr/sammanträde ut
betalas till de ledamöter och ersättare som tjänstgör vid sammanträdet. Gäller ej ord
förande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Arvode för övriga sammanträden regleras i §§ 2 och 9. 

Utgångspunkt för beräkning av sammanträdesarvode skall vara det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande har omräknat till timarvode och skall följa detta 
arvodes utveckling. 

Följande ersättningsnivåer skall gälla för sammanträdesarvode: 

Första timmen ersätts med 100 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode 
Varje därpå följande, påbörjad, halv1imme ersätts med 27 % av kommunstyrelsens 
ordförandes timarvode. 

Maximalt arvode för sammanträden som utbetalas per dag vid deltagande i kurser 
och konferenser skall motsvara 8 timmars sammanträdesersättning. 

För protokolljustering utgår ett fast arvode om 130 kr per justeringstillfälle. 

10 § Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

11 § Barntillsynskostnader 

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp. 

12 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp. 

13 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp. 
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