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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 10.07 

Beslutande Teddy Nilsson (SD), ordf 
Katarina Hollosy Boo (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S) 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Aase Jönsson (KD) 
Anneli Persson (S) 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Betty Rosenqvist (M), tjg ers för Sten Wendel (M) 
Agneta Lenander (V) 
Mats Hannander (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans Lindström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Frank Urban Johansson (KD) 
Niklas Bohn (S) 
Annelie Johnsson (C) 
Anders Malmros (V) 
Martin Gustafsson (L) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 301 – 302 a), 303 - 305 
Jane Bergman, ekonomichef, § 302 a 
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist, §§ 301 – 302 a), 303 - 305 
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Utses att justera Marie Irbladh (C) 

Justeringens tid 
och plats 2022-12-22, kl 13.30 Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 301 - 305 

Sekreterare   

 Michael Andersson, §§ 301 – 302 a) 303 - 305, Stefan Larsson, § 302 b)  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Marie Irbladh (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-12-19 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr - 

§ 302 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (S) avtackade 
ekonomichef Jane Bergman, som från 2023-01-01 lämnar kommunen 
för annan arbetsgivare. 

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om planerade 
arbetsmiljöåtgärder inför ett ev val av revisor mot bakgrund av 
kommunchefens instruktion och arbetsmiljödelegation. 
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Dnr 194-2020 

§ 303 Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens 
miljöförbund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige noterar att Bjuv utträder ur Söderåsens miljöförbund från 
och med den 1 januari 2023 trots avsaknad av formellt korrekt begäran 
om utträde ur förbundet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära 
utträde ur Söderåsens miljöförbund. 

Under perioden därefter har försök gjorts att hitta en överenskommelse för de 
ekonomiska villkoren för utträdet, men det har inte lyckats. Även om de fyra 
övriga kommunerna menar att beslutet för utträdet inte var korrekt, finns det 
skäl att konstatera att Bjuvs kommun från 2023-01-01 inte längre är 
medlemskommun i Söderåsens miljöförbund. Dock återstår att reglera de 
ekonomiska mellanhavandena. 

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära 
utträde ur Söderåsens miljöförbund samt, att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens 
miljöförbund före den 1 juli 2020.  

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, men överklagandet 
avslogs 2021-05-05 mot bakgrund av att överklagade beslutet ansågs avse det 
inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och att 
ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i 
kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda. 
Mot den bakgrunden kunde det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens 
mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 § 
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kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige. Domen har vunnit laga 
kraft. 

Information i ärendet har fortlöpande lämnats till kommunstyrelsen; 2020-06-12, 
2020-08-17, 2021-04-12, 2021-05-17, 2021-08-16, 2021-10-11, 2021-11-15, 
2022-01-17, 2022-02-14, 2022-03-14, 2022-04-11, 2022-05-16 och 2022-11-14. 

De fyra kommunerna som fortsatt avser samverka, har gemensamt anlitat 
Christer Hjert, Kommunakuten AB, och nu föreligger ett PM med förslag till 
hantering av utträdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-08 
PM från Kommunakuten AB, daterat 2022-12-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 255 
Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 47 
Skrivelse från övriga medlemskommuner till Bjuvs kommun, daterad 2022-06-
23 
Skrivelse från Bjuvs kommun, daterad 2022-06-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 83 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 66 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 104 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 66 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 16 
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund - 
Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens ordförande i resp 
kommun 
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund - 
Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30, Startpoint Advisory 
AB 
Protokoll från kommunstyrelsen i Bjuvs kommun 2020-06-10, § 90 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Anna Berg von Lindes (M), Torbjörn 
Ekelunds (L), Aase Jönssons (KD) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Fullmäktige noterar att Bjuv utträder ur Söderåsens 
miljöförbund från och med den 1 januari 2023 trots avsaknad av formellt korrekt 
begäran om utträde ur förbundet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Kommunchef 
Ekonomichef 
Administrativ chef 
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Dnr 316-2019 

§ 304 Reglementen för styrelse och nämnder, Sveriges 
Kommuner och Regioner (gemensamma bestämmelser) - 
Politisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reglementet för revisionen ändras i enlighet med revisionens yttrande, 
det vill säga att andra stycket i § 12 ska ha samma formulering som 
tidigare, det vill säga ”Revisorerna får kalla (…)” 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Inkomna remissyttranden noteras. Beredningen anses härmed 
avslutad. 

2. Hittills gällande reglementen upphävs per 2022-12-31. 

3. Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser, daterat 2022-11-22, 
antas att gälla fr o m 2023-01-01.  

4. Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, daterad 2022-11-22, antas att 
gälla fr o m 2023-01-01.  

5. Bilaga 2), gällande krisledningsnämnden, daterad 2022-11-09, antas att 
gälla fr o m 2023-01- 01.  

6. Bilaga 3), gällande valnämnden, daterad 2022-11-09, antas att gälla fr o 
m 2023-01-01.  

7. Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, daterad 2022-11-22, antas att 
gälla fr o m 2023-01-01.  

8. Bilaga 5), gällande socialnämnden, daterad 2022-11-22, antas att gälla 
fr o m 2023-01-01.  

9. Bilaga 6), gällande samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2022-11-09, 
antas att gälla fr o m 2023-01-01.  

10. Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, daterad 2022-11-09, antas att 
gälla fr o m 2023-01-01.  

11. Reglemente för revisionen, daterat 2022-11-22, antas att gälla fr o m 
2023-01-01.  

12. Reglemente gällande överförmyndaren, daterat 2022-11-09, antas att 
gälla fr o m 2023-01-01.  

13. Kommunfullmäktiges presidium uppdras att ta initiativ till en 
arvodesberedning för översyn av gällande bestämmelser, i vilken 
gruppledarna för samtliga i fullmäktige representerade partier deltar. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(16) 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Marie Irbladh (C): ”Den 28 november beslutade kommunfullmäktige om en 
minoritetsåterremiss i enlighet med KL 5:26 med uppdraget att utföra en 
konsekvensbeskrivning och riskanalys av den föreslagna politiska 
organisationen rörande både verksamhet, demokrati och ekonomi. Inget av 
detta har genomförts. Vi tolkar detta som att de styrande helt negligerar 
oppositionens bifallna krav vilket vi finner ytterst beklagligt. Därav är vi nödgade 
att helt yrka avslag på ärendet.” 

Katarina Hollosy Boo (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): “Skriftlig 
reservation från Socialdemokraterna med anledning av kommunstyrelsens 
beslut den 19 december 2022.” 

Agneta Lenander (V): “Då ärendet återremitterades för konsekvensanalys och 
detta inte genomfördes yrkade vi avslag på förändringarna i sin helhet. Att 
lägga ner personalutskottet och hantera personalfrågor som en bisats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott är enligt vårt sätt att se inte rätt väg att gå.” 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande kommunallag trädde i kraft 2019-01-01. SKR har tagit fram ett nytt 
”normalreglemente” anpassat för denna. SKR har också tagit fram förslag till 
reglementen för revisionen i landets kommuner. Nu föreligger också förslag till 
reglementen för Svalövs kommun. 

Förslaget till nya reglementen är baserade på rekommendationer från SKR med 
utgångspunkt i nu gällande Kommunallag, tidigare ställningstaganden i 
reglementen samt förslagen till förändrad politisk organisation.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-11-14, § 260, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Hittills gällande reglementen upphävs per 2022-12-31. 2) 
Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 3) Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 4) Bilaga 2), gällande krisledningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 5) Bilaga 3), gällande valnämnden, antas att gälla fr o m  2023-01-01. 6) 
Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 7) 
Bilaga 5), gällande socialnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 8) Bilaga 
6), gällande samhällsbyggnadsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 9) 
Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 10) 
Reglemente för revisionen antas att gälla fr o m 2023-01-01. 11) Reglemente 
gällande överförmyndaren antas att gälla fr o m 2023-01-01. 12) 
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att ta initiativ till en arvodesberedning 
för översyn av gällande bestämmelser, i vilken gruppledarna för samtliga i 
fullmäktige representerade partier deltar. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 – 29, § 174, följande beslut: 1) 
Återremiss för yttrande från berörda nämnder och styrelser enl kommunallagen 
5:26 samt konsekvensbeskrivning och riskanalys av den nya politiska 
organisationen. Det gäller både verksamhet, ekonomi och demokrati. 

Ärendet har under hand lämnats över till samtliga berörda nämnder och organ 
för yttrande, att vara kommunstyrelsen tillhanda 2022-12-16. 
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Det noteras att bildningsnämnden sammanträder 2022-12-06, 
myndighetsnämnden 2022-12-12, revisionen 2022-12-13, 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14, socialnämnden 2022-12-14, vård- och 
omsorgsnämnden 2022-12-14 och valnämnden 2022-12-16.  

Kommunstyrelsen fattade 2022-12-05, § 299, följande beslut: 1) Yttrande 
inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden, valnämnden, 
krisledningsnämnden, överförmyndaren samt revisionen, att vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-12-16. 2) Ärendet tas upp vid ett extra 
sammanträde med kommunstyrelsen 2022-12-19, kl 09.00. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-12-16 
Valnämndens protokoll 2022-12-16, § 42 
Yttrande från krisledningsnämndens ordförande, daterat 2022-12-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14, § 194 
Socialnämndens protokoll 2022-12-14, § 169 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-14, § 105 
Yttrande från överförmyndaren, daterat 2022-12-13 
Revisionens protokoll 2022-12-13, § 127 
Myndighetsnämndens protokoll 2022-12-12, § 109 
Bildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 136 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-05, § 299 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 – 29, § 174 
Redovisning av genomförda revideringar i samband med genomförda 
gruppledaröverläggningar 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 260 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-11-09 
Förslag till nya reglementen för nämnder och styrelser 
Reglemente för styrelser och nämnder, Ett underlag för lokala bedömningar, 
SKR 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Betty Rosenqvist (M): 1) Reglementet för 
revisionen ändras i enlighet med revisionens yttrande, det vill säga att andra 
stycket i § 12 ska ha samma formulering som tidigare, det vill säga 
”Revisorerna får kalla (…)” 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD), Wioletta 
Kopanska Larssons (SD) och Betty Rosenqvists (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Inkomna remissyttranden noteras. Beredningen anses 
härmed avslutad. 2) Hittills gällande reglementen upphävs per 2022-12-31. 3) 
Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser, daterat 2022-11-22, antas 
att gälla fr o m 2023-01-01. 4) Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, daterad 
2022-11-22, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 5) Bilaga 2), gällande 
krisledningsnämnden, daterad 2022-11-09, antas att gälla fr o m 2023-01- 01. 
6) Bilaga 3), gällande valnämnden, daterad 2022-11-09, antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 7) Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, daterad 2022-11-22, 
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antas att gälla fr o m 2023-01-01. 8) Bilaga 5), gällande socialnämnden, 
daterad 2022-11-22, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 9) Bilaga 6), gällande 
samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2022-11-09, antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 10) Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, daterad 2022-11-09, antas 
att gälla fr o m 2023-01-01. 11) Reglemente för revisionen, daterat 2022-11-22, 
antas att gälla fr o m 2023-01-01. 12) Reglemente gällande överförmyndaren, 
daterat 2022-11-09, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 13) Kommunfullmäktiges 
presidium uppdras att ta initiativ till en arvodesberedning för översyn av 
gällande bestämmelser, i vilken gruppledarna för samtliga i fullmäktige 
representerade partier deltar. 

Marie Irbladh (C) och Agneta Lenander (V): I första hand: Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Ändringsyrkanden enl nedan:  

1) Punkten 7, bilaga 4, § 2 avslag till föreslagen förändring för 
bildningsnämnden 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  

Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten och andre vice 
ordföranden från oppositionen. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 
uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 

- Yrkar att bibehålla nuvarande samansättning med ordförande och vice 
ordförande i styrelsen. 

2) Punkten 8, bilaga 5, § 2 avslag till föreslagen förändring för 
socialnämnden 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  

Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten och andre vice 
ordföranden från oppositionen. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 
uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 

- Yrkar att bibehålla nuvarande samansättning med ordförande och vice 
ordförande i styrelsen. 

3) Yrkandet i punkten 8. Avslag till förslag till beslut i bilaga 5, § 4 första 
stycket, för socialnämnden 

§ 4 Inom socialnämnden ska det finnas ett individ- och familjeutskott. Individ- 
och familjeutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 0 ersättare. 

- Yrkande 1, bilaga 5 § 4 Inom Socialnämnden ska det finnas ett individ 
och familjeutskott, individ och familjeutskottet skall bestå av 5 ledamöter 
och 5 ersättare. Ersättare inträder endast då ordinarie ledamot är 
förhindrad att närvara. 

Faller yrkandet lägger jag som andrahandsyrkande  
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- Yrkande 2 i bilaga 5 § 4 individ och familjeutskottet skall bestå av 5 
ledamöter och 5 ersättare.  

 

4) Punkten 9, bilaga 6, § 2 avslag till föreslagen förändring för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  

Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten och andre vice 
ordföranden från oppositionen. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 
uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 

- Yrkar att bibehålla nuvarande samansättning med ordförande och vice 
ordförande i styrelsen. 

5) Punkten 11, Reglemente för revisionen. § 6. Avslag att ordförande i 
revisonen utses av majoriteten.  

- Yrkar att ordförande i revisionen utses av minoriteten. 

Torbjörn Ekelund (L): Bifall till Jan Zielinskis yrkande, punkt 5). Deltar i övrigt 
inte i beslutet. 

Marie Irbladh (C) och Agneta Lenander (V): I andra hand: Bifall till Jan Zielinskis 
yttranden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, punkt 1), 
och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, 
punkt 2), och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer så proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, punkt 3), 
och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, 
punkt 3) (andrahandsyrkandet), och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, 
punkt 4), och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, 
punkt 4), och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande gällande beslut i 
kommunstyrelsen om revidering av förslaget till reglemente för revisionen, och 
finner att kommunstyrelsen antar det. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på egna m fl förslag till beslut i 
kommunfullmäktige, punkterna 1) – 13), och finner att kommunstyrelsen antar 
dem. 
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Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund deltar ej i beslutet, förutom vad gäller beslutet om 
ordförandepost i revisionen. 

 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder/styrelser/organ 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Nämndsekreterare 
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Dnr 427-2022 

§ 305 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda - Ersättningsnivåer för 2023 m m 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Ersättningar till förtroendevalda fastställs enl bilaga, med anledning av 
förändrad politisk organisation, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut.  

2. Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget, görs för år 2023 
undantag från den beslutade indexuppräkningen (inkomstbasbelopp) av 
ersättningar till förtroendevalda. Beloppen skall sålunda vara på samma 
nivå som föregående år (2022) (bilaga). 

 
 

 

Reservation 

Marie Irbladh (C): Eftersom styret inte genomfört den beslutade 
minoritetsåterremissen i ärende § 303, vilket detta ärende är en följd av; så 
kommer vi att yrka avslag. 

Agneta Lenander (V): ”Vi yrkade avslag på att införa ytterligare 
månadsarvoderade viceordföranden. Ojämlikheten ökar mellan styre och 
opposition i möjlighet att bedriva politik i detta förslag varför det är omöjligt att 
bifalla förslaget. Vi är också emot att majoriteten skaffar sig mer pengar till sina 
politiker på detta sätt”. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomstbasbeloppet höjs 2023-01-01 från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor, 
en höjning med 4,6 procent. Höjningen speglar förändringen i 
genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022. Inkomstindex och 
inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställdes 
formellt av regeringen 2022-11-03. 

Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3, 
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning för förlorad 
arbetsinkomst med ca 4,6 % jämfört med år 2022.  

Budgetramarna torde få justeras i konsekvens med detta. 

Föreliggande förslag bygger på det förslag till förändrad politisk organisation 
som föreslås antas att träda i kraft 2023-01-01. Förändringar med anledning av 
detta är markerade med gul överstrykning. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-11-14, § 261, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Ersättningar till förtroendevalda fastställs enl förslag (bilaga) med anledning av 
förändrad politisk organisation. Ersättningarna räknas därefter fortsatt upp i 
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enlighet med bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 
3. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 – 29, § 175, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras i avvaktan på förslag till reglemente efter beredning i berörda 
nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-12-05, § 300, följande beslut: 1) Ärendet tas 
upp vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 2022-12-19, kl 09.00. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 – 29, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 261 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-10-31 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
Ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD), Betty 
Rosenqvists (M), Torbjörn Ekelunds (L), Ingrid Ekströms (SD), Wioletta 
Kopanska Larssons (S) och Mats Hannanders (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Ersättningar till förtroendevalda fastställs enl bilaga, 
med anledning av förändrad politisk organisation, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 2) Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget, 
görs för år 2023 undantag från den beslutade indexuppräkningen 
(inkomstbasbelopp) av ersättningar till förtroendevalda. Beloppen skall sålunda 
vara på samma nivå som föregående år (2022) (bilaga). 

Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande: Ersättningarna räknas 
upp med motsvarande vad som är budgeterat för löneökningar till kommunens 
anställda, det vill säga 3 %. 

Marie Irbladh (C) och Agneta Lenander (V): I första hand: Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkande. I andra hand: Ingen fast ersättning ska utgå till första 
vice ordförande i alla nämnder och styrelser, förutom KF och KS, om första vice 
ordförande tillhör de styrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande punkt 
1), Jan Zielinskis (S) yrkande och Marie Irbladhs (C) m fl avslagsyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande 
punkt 2), Jan Zielinskis (S) yrkande och Marie Irbladhs (C) m fl avslagsyrkande, 
och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Marie Irbladhs (C) m fl 
andrahandsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det. 
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Protokollsanteckning 

Katarina Hollosy Boo (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): ”Skall vi 
vara återhållsamma skall det gälla alla, inte enbart oppositionen.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
HR-Center Helsingborgs stad 
HR-chef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
 


