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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2022-12-05 

Plats och tid Arena Åstorp, klockan 18:00 – 18:21 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 227 – 229 
 

 

Övriga deltagare   
Justering Protokollet justeras digitalt, 18:40 måndagen den 5 december.  

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac  
  
 
   

Ordförande Peter Lindberg (SD)  
  

 

Justerande Isabella Dzanko (S)   
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2022-12-05 
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ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

M+KD+SD         
Peter Lindberg (SD) X X       

Roger Nielsen (M) X §§ 227 – 228       
Janet Norbeck (M) X X       

Kristoffer Glinka (M) X X       
Nils-Göran Nilsson (KD) X X       

Harri Rosqvist (SD) X X       
Rolf Lundqvist (SD) X X       

Sten Hugosson (SD) X X       
S+V         

Bitten Mårtensson (S) X X       
Isabella Dzanko (S) X X       

Menaid Nocic (S) X X       
Richard Ridwall (S) X X       

Sven Ohlsson (V) X X       
ERSÄTTARE         

M+KD+SD         
Joakim Sandberg (M) X § 229        

Paul Ericsson (M) ---        
Annelie Servin Bell (SD) X        

Stefan Ekberg (SD)  X        
S+V         

Linda-Marie Camper (S) X        
Othman Al-Tawalbeh (S) X        

Reino Persson (V) X        
Totalt 19 13       

 
 
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

Ks § 227 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 

• Allmänhetens frågestund utgår då ingen allmänhet finns på plats. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

Ks § 228 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr KS 2022/286 
 
Sammanfattning 
Det nya politiska styret har meddelat sin avsikt att styra Åstorps kommun med 
två styck kommunalråd på heltid. Förändringen innebär att uppdragets 
omfattning för kommunstyrelsens första vice ordförande ändras från 10 % av 
”heltid” till 100% av heltid. För att förändringen ska kunna gälla från och med 
1 december behöver kommunfullmäktige fatta beslut i november. För december 
månad gäller samma arvode som för kommunstyrelsens ordförande (90 % av 
riksdagsledamöternas arvoden) och därefter räknas denna upp i enlighet med 
förslag till nya arvodesreglementet till 100 %. För att möjliggöra en flexibilitet i 
val av teknik- och serviceutskott föreslås, likt arbetsutskottet, att det finns en 
möjlighet för kommunstyrelsen att välja om teknik- och serviceutskottet ska 
bestå av minst tre men högst fem ledamöter och lika många ersättare. Ärendet 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige för att beredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2022-12-28 § 143 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-11-02 § 190 
Kommunstyrelsens reglemente 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-11-29 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
revidering av kommunstyrelsens reglemente. Nytt heltidsarvoderat 
kommunalråd finansieras resterande del av året av kommunens resultat och 
gäller från och med 2022-12-13. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på att avslå ärendet. 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till Bitten Mårtenssons (S) yrkande. 
Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till Bitten Mårtenssons (S) yrkande.  
Sven Ohlsson (V) yrkar bifall till Bitten Mårtenssons (S) yrkande. 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Bitten Mårtenssons (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Bitten Mårtenssons (S) avslagsyrkande 
med bifallsyrkanden från Richard Ridwall (S), Isabella Dzanko (S), Sven 
Ohlsson (V) och Menaid Nocic (S) under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

Ks § 228, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering 
av kommunstyrelsens reglemente. Nytt heltidsarvoderat kommunalråd 
finansieras resterande del av året av kommunens resultat och gäller från och 
med 2022-12-13. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
(Se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

Ks § 229 
 
Revidering av arvodesbestämmelser 2023-2026 
Dnr KS 2022/287 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om sina arvoden för den nya 
mandatperioden 2023 – 2026. För de uppdrag där mandatperioden börjar innan 
2023-01-01 gäller de nivåer som anges i Arvodesreglementet 2019 – 2022. I 
förslaget har även en revidering gjorts avseende uppdraget som förste vice 
ordförande i kommunstyrelsen där omfattningen av uppdraget är ändrat från 10 
% till 100 %, motsvarande ett heltidskommunalråd. Ärendet återremitterades av 
kommunfullmäktige ”tills dess att fullmäktige beslutat vilka politiska poster 
som ska finnas”. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2022-11-23 § 144 
Protokoll från kommunstyrelsen 2022-11-02 § 192 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-10-26 
Förslag till arvodesbestämmelser 2023 – 2026 
 
Jäv 
Roger Nielsen (M) meddelar jäv och lämnar ärendet under sammanträdet. 
Joakim Sandberg (M) tjänstgör under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023–2026. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar avslag till den delen av bestämmelserna där det 
framgår att omfattningen av uppdraget för kommunstyrelsens första vice 
ordförande ändras från 10 % till 100 %. 
 
Sven Ohlsson (V) yrkar bifall till Bitten Mårtenssons (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Bitten Mårtenssons (S) avslagsyrkande 
med bifallsyrkande från Sven Ohlsson (V) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023–2026. 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

Ks § 229, forts 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-12-05 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, § 228 
2. Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, § 229 
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