
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-19 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 september 2022  
kl. 19:00 i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 29 september kl 16:00, digital justering  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Information från revisionen 
Dnr 2022-00030  

5.  Översyn av revisionens reglemente 
Dnr 2022-00312  

6.  Tillsynsansvar enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00336  

7.  Eventuella anmälningar  
 

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna,  enligt separat kallelse 
Liberalerna    från gruppledare 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se


 

Lathund 

Digital signering av protokoll 

- för förtroendevalda 
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Digital signering av protokoll från nämnds-, utskotts-, och 
styrelsesammanträden samt protokoll från fullmäktige 
 

Tekniska krav  

Du som förtroendevalda behöver ha BankID eller Mobilt BankID samt en e-

postadress för att kunna justera protokoll. Du kan sedan signera på mobilen, datorn 

eller surfplattan.  

Viktigt att tänka på 

• Protokollen ska signeras på justeringsdagen. Det betyder att du som ska 

justera måste ha koll på din mejl under dagen. Signeringen kommer att 

innehålla exakt datum och tidslag på sekunden vilket gör det av vikt att det 

datumet stämmer överens med justeringsdagen.  

• Nekar du att signera protokollet måste du omedelbart kontakta din 

nämndsekreterare för att du anser att något är felaktigt i det. 

 

 

 

Så här gör du för att skriva under ett protokoll 

När nämndsekreteraren skickar ett protokoll för justering kommer du få ett mejl. 

Klicka på länken i mejlen för att komma vidare till en inloggningssida.  

 



2 
 

Klicka på det alternativet som passar dig och följ instruktionerna i BankID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer nu in på sidan där protokollet för underskrift finns. Klicka på ”Hämta 

signeringsunderlaget i PDF-format” för att ladda ner protokollet och läsa det innan 

signering. När du har läst protokollet kan du 1) klicka på ”Signera protokollet eller 2) 

”Neka signering”. 

Du kan neka signering om något inte stämmer i protokollet och du anser att något 

ska ändras. Nekar du signeringen ska du på en gång kontakta din nämndsekreterare 

för att förklara varför du nekar signeringen. Detta görs genom telefonsamtal eller 

mejl.  
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Väljer du att signera protokollet kommer du få logga in en gång till med BankID. Följ 

instruktionerna i BankID.  

 

 

 

Efter du har signerat protokollet kan du se vilka som signerat protokollet. Är du den 

sista som skriver under kommer du på en gång kunna ladda ner det underskrivna 

protokollet. I annat fall får du ett mejl med länk till att logga in och ladda ner det 

underskrivna protokollet om du vill.  

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 97 Dnr 2022-00312  

Översyn av revisionens reglemente 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ge kansliavdelningen i 
uppdrag att göra en översyn av revisionens reglemente gällande §§ 18-19 i 
syfte att förtydliga paragraferna och ta in en bestämmelse om distribution av 
handlingar från revisionens sammanträden till kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en uppdelning av bestämmelser om 
minnesanteckningar i § 18 respektive protokoll i § 19. Protokoll justeras 
enligt sedvanliga kommunalrättsliga regler och föreslås expedieras till 
kommunfullmäktiges presidium. I samband med översynen av reglementet 
föreslås smärre förändringar i § 2 för att stämma överens med nuvarande 
lagstiftning och terminologi. Kommunfullmäktiges presidium har vid 
sammanträde den 9 juni 2022, § 11, beslutat att föreslå fullmäktige att anta 
det reviderade reglementet för revisionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 augusti 2022 § 89 att 
förslag till reviderat reglemente för revisionen ska skickas på remiss till 
revisionen. Revisonen har den 25 augusti inkommit med svar där det anges 
att revisionen inte har några synpunkter på ändringarna i reglementet utan 
godkänner dessa.  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2022-08-25 
Svar från Revisionen 2022-08-25 
Kommunstyrelsen, 2022-08-17 § 89 inklusive beslutsunderlag 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för revisionen med 
föreslagna revideringar och att det ska börja gälla från och med 2022-10-01.  
   
   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-07, § 149 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente 
för revisionen med föreslagna revideringar och att det ska börja gälla från 
och med 2022-10-01.  
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-07-19 
Referens 

KS 2022-00312 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Översyn av revisionens reglemente 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ge kansliavdelningen i 
uppdrag att göra en översyn av revisionens reglemente gällande §§ 18-19 i 
syfte att förtydliga paragraferna och ta in en bestämmelse om distribution av 
handlingar från revisionens sammanträden till kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en uppdelning av bestämmelser om 
minnesanteckningar i § 18 respektive protokoll i § 19. Protokoll justeras 
enligt sedvanliga kommunalrättsliga regler och föreslås expedieras till 
kommunfullmäktiges presidium. I samband med översynen av reglementet 
föreslås smärre förändringar i § 2 för att stämma överens med nuvarande 
lagstiftning och terminologi.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde den 9 juni 2022, § 11, 
beslutat att föreslå fullmäktige att anta det reviderade reglementet för 
revisionen. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2022-07-19 
Kommunfullmäktiges presidium 2022- 06-09, § 11  
Reglemente för revisionen (rev 2022-06-07, förslag till reviderad text är 
gulmarkerad).   
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
reglemente för revisionen med föreslagna revideringar och att det ska börja 
gälla från och med 2022-09-01.  
   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-07-19 
 

KS 2022-00312 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Revisionen 
Kanslichef 
Diariet 
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   Antaget av kommunfullmäktige 2018-01-25, § 6 

      Reviderade av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 8 

 

Reglemente revisionen 

§ 1 Revisionens roll 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 

demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 

fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i 

och kontrollen av all verksamhet som Bjuvs kommun ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och 

förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 

insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om verksamheten följer fullmäktiges 

beslut och om verksamheten uppnår målen inom de ekonomiska ramarna. En väsentlig uppgift är att 

främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Den kommunala revisionens uppgifter skall 

inte förväxlas med ansvaret att utföra löpande internrevision av verksamheter utförd av ansvariga 

nämnder, styrelser etc.  

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 

och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisionens formella reglering 

§ 2 God revisionssed 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade 

ägardirektiv för kommunala företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 

9 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 

lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt 

vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, 

förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och 

bedömning i kommunen och dess kommunala företag samt stiftelser etc. Revisionsarbetet i kommunen 

ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God 

revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Regioner Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv kan förekomma gäller också regelverket för 

beslutsfattande mm i kommunallagen. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om 

offentlig upphandling m fl. Likaså har de att ta del av kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.  
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Revisorernas antal och organisation 

§ 3 Antal revisorer 

Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige 

fyllnadsval så snart som möjligt.  

§ 4 Arbetssätt 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget dock agerar varje revisor självständigt 

enligt kommunallagen. 

§ 5 Lekmannarevision 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens 

aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser eller andra uppdrag i det antal som 

fastställs för varje verksamhet. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande 

Fullmäktige utser en sammankallande. Revisionen utser en ordförande och en vice ordförande. 

Ordförande ska företräda ett av oppositionspartierna i fullmäktige.  

§ 7 Uppdraget 

Fullmäktige väljer revisorer för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte 

året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 

revisionsberättelse. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 

fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 

inledas med dubbla grupper revisorer. 

 

Revisorernas uppgifter 

§ 8 Stiftelser 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade stiftelser. 

§ 9 Revisorernas rätt att yttra sig 

I ärenden i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar och andra verksamheter, som avser 

och berör revision, har revisorerna och vid behov sakkunnig rätt att yttra sig. 

§ 10 Revisorer till kommunens bolag 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till kommunens 

bolag. 
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Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 11 Revisionens budget 

Kommunfullmäktiges presidium utgör en särskild beredning för revisorernas budget. 

§ 12 Kostnad för revision av bolag och stiftelser 
Respektive bolag och stiftelser svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt sakkunniga 

biträden. 

§ 13 Jäv 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 

gäller för en kommunal nämnd. 

§ 14 Revisorernas räkenskaper 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas och bedöms av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 15 Anlitande av sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar självständigt sakkunniga till sin granskning i den omfattning 

som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisorerna och lekmannarevisorerna 

beslutar självständigt om upphandling. 

§ 16 Sakkunniga biträdens ansvar 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer 

§ 17 Kallelse till möten 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet. Revisorerna äger rätt att kalla 

förtroendevalda, tjänstemän och andra experter till dessa sammankomster. 

§ 18 Minnesanteckningar/protokoll 

Anteckningar/protokoll ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Sammankallande/ordförande ansvarar för att anteckningar/protokoll upprättas. Minnesanteckningar ska 

föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande/ordföranden ansvarar för 

att anteckningar upprättas. 

§ 19 Protokollföring 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan 
revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. När protokollet är 
justerat ska det senast inom en vecka från justeringsdatum delges kommunfullmäktiges presidium.  
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§ 20 Skrivelser 

En skrivelse i revisionens namn fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska 
godkännas av ordförande och av vice ordförande. 
 
 

Revisorernas rapportering 

§ 21 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer förutsatt att 

revisionen fått nödvändig tid för beredning. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.  

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 

bestämmer. 

§ 22 Utlåtande om delårsrapport 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast två veckor efter det att 
kommunstyrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat om att överlämna den till revisorerna för 
granskning. 
 

§ 23 Löpande redovisning av granskningar  

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter 

samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige så snart en granskning är avslutad. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. 

I revisorernas redogörelse förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 

revisionsberättelsen 

 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 24 Överläggningar 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, normalt tre gånger per år. I 

samband med varje överläggning överlämnar revisorerna en presentation av de frågor som revisorerna 

har behandlat. 

§ 25 Revisionen och fullmäktiges sammanträden 

Revisionen ska vara representerad genom närvaro vid fullmäktiges sammanträden efter initiativ från 

fullmäktiges presidium eller revisionen. 

§ 26 Initiering av ärenden i fullmäktige 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 

de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, 

så snart som möjligt, efter att beredning skett. 

§ 27 Initiering av ärenden i nämnder 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de 

bedömer att så behövs. Nämndens/styrelsens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt.  
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§ 28 Revisorernas rapportering  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om brott av 

förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om 

nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. 

 

Revisorernas arkiv 

§ 29 Arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelser i arkivlag och i av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 

§ 30 Giltighet  

Reglementet gäller från 2019-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 89 Dnr 2022-00312  

Översyn av revisionens reglemente 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ge kansliavdelningen i 
uppdrag att göra en översyn av revisionens reglemente gällande §§ 18-19 i 
syfte att förtydliga paragraferna och ta in en bestämmelse om distribution av 
handlingar från revisionens sammanträden till kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en uppdelning av bestämmelser om 
minnesanteckningar i § 18 respektive protokoll i § 19. Protokoll justeras 
enligt sedvanliga kommunalrättsliga regler och föreslås expedieras till 
kommunfullmäktiges presidium. I samband med översynen av reglementet 
föreslås smärre förändringar i § 2 för att stämma överens med nuvarande 
lagstiftning och terminologi.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde den 9 juni 2022, § 11, 
beslutat att föreslå fullmäktige att anta det reviderade reglementet för 
revisionen. 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2022-07-19 
Kommunfullmäktiges presidium 2022- 06-09, § 11  
Reglemente för revisionen (rev 2022-06-07, förslag till reviderad text är 
gulmarkerad).   
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
reglemente för revisionen med föreslagna revideringar och att det ska börja 
gälla från och med 2022-09-01.  
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar ”Att revisionen ska få yttra sig över förslaget”. 

Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för revisionen med 
föreslagna revideringar och att det ska börja gälla från och med 2022-09-01.  
   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån till eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-10, § 133 
 
 

Ordförandes förslag 

Ordförande föreslår att förslag till reviderat reglemente för revisionen ska 
skickas på remiss till revisionen. Svar åter senast 2022-08-31. 

 

 

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Kenneth Bolinder (-), Jörgen Johnsson (M), Matthias 
Åkesson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och ordförandes förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderat reglemente för revisionen 
ska skickas på remiss till revisionen. Svar åter senast 2022-08-31. 
   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
Revisionen 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-25 
Referens 

KS 2022-00312 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Översyn av revisionens reglemente 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ge kansliavdelningen i 
uppdrag att göra en översyn av revisionens reglemente gällande §§ 18-19 i 
syfte att förtydliga paragraferna och ta in en bestämmelse om distribution av 
handlingar från revisionens sammanträden till kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en uppdelning av bestämmelser om 
minnesanteckningar i § 18 respektive protokoll i § 19. Protokoll justeras 
enligt sedvanliga kommunalrättsliga regler och föreslås expedieras till 
kommunfullmäktiges presidium. I samband med översynen av reglementet 
föreslås smärre förändringar i § 2 för att stämma överens med nuvarande 
lagstiftning och terminologi. Kommunfullmäktiges presidium har vid 
sammanträde den 9 juni 2022, § 11, beslutat att föreslå fullmäktige att anta 
det reviderade reglementet för revisionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 augusti 2022 § 89 att 
förslag till reviderat reglemente för revisionen ska skickas på remiss till 
revisionen. Revisonen har den 25 augusti inkommit med svar där det anges 
att revisionen inte har några synpunkter på ändringarna i reglementet utan 
godkänner dessa.  
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2022-08-25 
Svar från Revisionen 2022-08-25 
Kommunstyrelsen, 2022-08-17 § 89 inklusive beslutsunderlag 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
reglemente för revisionen med föreslagna revideringar och att det ska börja 
gälla från och med 2022-10-01.  
   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-08-25 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Revisionen 
Kanslichef 
Diariet 
 



Från: Sara Shamekhi
Till: Susan Elmlund
Kopia: Rune Ahlberg; ben
Ärende: RE: Handlingar för ärende 2022-00312, Översyn av revisionens reglemente
Datum: den 25 augusti 2022 10:26:54

Hej Susan! Revisionen har inga synpunkter på ändringarna i reglementet utan godkänner dessa.
 
Med vänlig hälsning, 
Sara
 
--
Sara Shamekhi | Verksamhetsrevisor / konsult | Offentlig sektor
 
EY
Mobile: +46 730-91 49 22 | sara.shamekhi@se.ey.com

From: susan.elmlund@bjuv.se <susan.elmlund@bjuv.se> 
Sent: Monday, August 22, 2022 3:59 PM
To: rune.ahlberg@bjuv.se; ben@live.se; Sara Shamekhi <Sara.Shamekhi@se.ey.com>
Subject: Handlingar för ärende 2022-00312, Översyn av revisionens reglemente
 

Svar önskas senast 2022-08-31.

Med vänlig hälsning

 

Susan Elmlund

Kommunsekreterare

Kansliavdelningen

 

Kommunstyrelsens förvaltning
Mejerigatan 3

267 34 Bjuv

042-458 50 45, 0709-58 50 45

www.bjuv.se

Aktuella handlingar för ärende 2022-00312, Översyn av revisionens reglemente bifogas detta e-
postmeddelande

Bifogat material kommer från följande handlingar:
KS § 89 Översyn av revisionens reglemente | Dokumentidentitet:59447
Tjänsteskrivelse Översyn av revisionens reglemente | Dokumentidentitet:59311
Reglemente revision förslag (2022-06-07) | Dokumentidentitet:59124

mailto:Sara.Shamekhi@se.ey.com
mailto:Susan.Elmlund@bjuv.se
mailto:Rune.Ahlberg@bjuv.se
mailto:ben@live.se
mailto:sara.shamekhi@se.ey.com
http://www.bjuv.se/


KF pres § 11: Översyn av revisionens reglemente | Dokumentidentitet:59123

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may
contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient
you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If
you have received this communication in error, please notify us immediately by
responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor
for any delay in its receipt.
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§ 101 Dnr 2022-00336  

Tillsynsansvar enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den 30 juni utfärdades en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Flertalet av bestämmelserna i lagstiftningen är direkt 
hämtade från lag om tobak och liknande produkter samt från den äldre 
tobakslagen. Lagstiftningen syftar till att reglera de tobaksfria produkterna 
som idag säljs helt fritt samt att minska bruket och tillgängligheten för 
minderåriga. Lagstiftningen tar nu ett samlat grepp över samtliga produkter 
som innehåller nikotin. De nya reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2022.  

Kommunen är skyldig att utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över att 
denna lag och anslutande föreskrifter följs. Tillsynsansvaret omfattar bland 
annat: 

 Näringsidkarens anmälningsplikt. Endast de verksamheter som är 
anmälda för försäljning hos kommunen får sälja tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 Åldersgräns för handeln med tobaksfria nikotinprodukter. Ingen 
under 18 år får köpa tobaksfria nikotinprodukter. Det ska finnas 
skyltning om åldersgränsen och verksamheterna ska kontrollera så 
att inte langning sker. 

 Förpackningens utformning med varningstext och 
innehållsdeklaration samt uppgift om nikotinmängd. 

 Att se till att det finns ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram.  

 Att marknadsföringen inte är påträngande, uppsökande eller 
uppmanande till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.  

Den 21 juni beslutade direktionen för Söderåsens miljöförbund att föreslå att 
tillsynsansvaret ska överföras från medlemskommunerna till förbundet. 
Motiveringen är att miljöförbundets handläggare sedan tidigare har kunskap 
om kraven i lagstiftningen gällande både den nya och den gamla 
tobakslagen samt erfarenheter från kontroll av de tobakshandlare som finns 
i kommunerna. I egenskap av tillsynsmyndighet har Söderåsens 
miljöförbund redan idag viss förkunskap om vilka handlare som säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. 

I enlighet med tidigare fattat beslut avser Bjuvs kommun träda ut ur 
Söderåsens miljöförbund vid årsskiftet 2022/2023. För tid fram till utträdet 
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bedöms att tillsynsansvaret bör överföras till miljöförbundet i enlighet med 
föreliggande förslag. Ansvaret överförs när kommunfullmäktige har fattat 
beslut i ärendet.  

   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-08-26 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 33 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Söderåsens miljöförbund övertar 
tillsynsansvar enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i 
Bjuvs kommun från och med den 1 oktober 2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-07, § 151 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Söderåsens 
miljöförbund övertar tillsynsansvar enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter i Bjuvs kommun från och med den 1 oktober 2022.  

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Tillsynsansvar enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter i Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Den 30 juni utfärdades en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Flertalet av bestämmelserna i lagstiftningen är direkt 
hämtade från lag om tobak och liknande produkter samt från den äldre 
tobakslagen. Lagstiftningen syftar till att reglera de tobaksfria produkterna 
som idag säljs helt fritt samt att minska bruket och tillgängligheten för 
minderåriga. Lagstiftningen tar nu ett samlat grepp över samtliga produkter 
som innehåller nikotin. De nya reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2022.  

Kommunen är skyldig att utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över att 
denna lag och anslutande föreskrifter följs. Tillsynsansvaret omfattar bland 
annat: 

 Näringsidkarens anmälningsplikt. Endast de verksamheter som är 
anmälda för försäljning hos kommunen får sälja tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 Åldersgräns för handeln med tobaksfria nikotinprodukter. Ingen 
under 18 år får köpa tobaksfria nikotinprodukter. Det ska finnas 
skyltning om åldersgränsen och verksamheterna ska kontrollera så 
att inte langning sker. 

 Förpackningens utformning med varningstext och 
innehållsdeklaration samt uppgift om nikotinmängd. 

 Att se till att det finns ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram.  

 Att marknadsföringen inte är påträngande, uppsökande eller 
uppmanande till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.  

Den 21 juni beslutade direktionen för Söderåsens miljöförbund att föreslå att 
tillsynsansvaret ska överföras från medlemskommunerna till förbundet. 
Motiveringen är att miljöförbundets handläggare sedan tidigare har kunskap 
om kraven i lagstiftningen gällande både den nya och den gamla 
tobakslagen samt erfarenheter från kontroll av de tobakshandlare som finns 
i kommunerna. I egenskap av tillsynsmyndighet har Söderåsens 
miljöförbund redan idag viss förkunskap om vilka handlare som säljer 
tobaksfria nikotinprodukter. 

I enlighet med tidigare fattat beslut avser Bjuvs kommun träda ut ur 
Söderåsens miljöförbund vid årsskiftet 2022/2023. För tid fram till utträdet 
bedöms att tillsynsansvaret bör överföras till miljöförbundet i enlighet med 
föreliggande förslag. Ansvaret överförs när kommunfullmäktige har fattat 
beslut i ärendet.  

   

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-08-26 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-08-26 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 33 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Söderåsens miljöförbund övertar tillsynsansvar enligt lagen (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter i Bjuvs kommun från och med den 1 oktober 
2022.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Örkelljungas kommun 
Diariet 
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