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§ 126 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 127 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-08-03.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 128 Dnr 2022-00253  

Återremiss av marköverlåtelseavtal för fastigheten 
Billesholms gård 9:19  

Sammanfattning 

Under kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 fanns ett ärende 
uppe rörande en marköverlåtelse av fastigheten Billesholms gård 9:19 i 
Billesholm. Under sammanträdet rådde det oklarheter kring hur många 
parkeringsplatser som skulle anläggas för lägenheterna och 
kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för förtydligande av 
antal parkeringsplatser per lägenhet.  
 
Exploatören kommer att bygga 30 lägenheter och kommer att anlägga 31 
parkeringsplatser inom fastigheten. Detta innebär att det kommer att finnas 
1,033 parkeringsplatser per lägenhet.  
 
I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är 
besvarad. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sofia Lundblad, 2022-07-11 
Kommunfullmäktige, 2022-06-20, § 8 (med bilaga) 
Tjänsteskrivelse Sofia Lundblad, 2022-05-19 
Avtal avseende överlåtelse av fastigheten Billesholms gård 9:19 (med) 
bilaga 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Avtal 
avseende överlåtelse av fastigheten Billesholms gård 9:19 mellan Bjuvs 
kommun och HME Huset 12 AB (org.nr. 559283–0953) och att ge 
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, i uppdrag att 
underteckna överlåtelseavtalet.  
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Avtal avseende överlåtelse av fastigheten 
Billesholms gård 9:19 mellan Bjuvs kommun och HME Huset 12 AB (org.nr. 
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559283–0953) och att ge kommunstyrelsens ordförande, eller dennes 
ersättare, i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet.  
   
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 129 Dnr 2022-00303  

Budgetskrivelser nämnder 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat överlämna budgetskrivelserna för 
kommunstyrelsen och utskottet för arbete och tillväxt till budgetberedningen. 
Även övriga nämnder i Bjuvs kommun har lämnat in budgetskrivelser för år 
2023 till kommunstyrelsen. I budgetskrivelserna beskrivs hur nämnderna 
planerar att bedriva verksamheten med de preliminära ramar som tilldelats. 
I dokumentet beskrivs även vilka resurser förvaltningarna bedömer behöver 
tillföras för att klara uppdraget framöver. Slutligen innehåller dokumentet en 
begäran om investeringsram för 2023, med plan för 2024–2025.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Klas Nilsson, 2022-07-06 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 § 65 
Budgetskrivelse 2023 – Barn- och utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 2022-06-22 § 58 
Budgetskrivelse 2023 – Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-08 § 45 
Budgetskrivelse 2023 – Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 2022-06-21 § 83 
Budgetskrivelse 2023 – Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-23 § 58 
Budgetskrivelse 2023 – Vård- och omsorgsnämnden 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat överlämna budgetskrivelserna för 
kommunstyrelsen och utskottet för arbete och tillväxt till budgetberedningen. 
Även övriga nämnder i Bjuvs kommun har lämnat in budgetskrivelser för år 
2023 till kommunstyrelsen. I budgetskrivelserna beskrivs hur nämnderna 
planerar att bedriva verksamheten med de preliminära ramar som tilldelats. 
I dokumentet beskrivs även vilka resurser förvaltningarna bedömer behöver 
tillföras för att klara uppdraget framöver. Slutligen innehåller dokumentet en 
begäran om investeringsram för 2023, med plan för 2024–2025. 

Nedan följer kortfattade sammanfattningar av respektive nämnds 
budgetskrivelse.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Bedömningen är att löner och priser kommer öka betydligt under de 
kommande åren. Detta kommer påverka kommunens kostnader på ett 
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negativt sätt och bör tas med vid prioriteringen av de ekonomiska 
resurserna för 2023.  

Behöriga förskollärare och lärare är avgörande för en ökad kvalitet i 
undervisningen och ekonomiska resurser bör prioriteras för en fortsatt god 
kompetensförsörjning. Behovet av både förskoleplatser och skolplatser 
beräknas växa från en redan hög nivå. Redan i dagsläget är nämndens 
verksamheter trångbodda och nämnden bör därför fatta beslut som 
möjliggör flera utbildningsplatser, både för förskolebarn och elever.  

En viktig förändring att ta hänsyn till inför 2023 är det minskade statsbidrag 
som riksdagen har beslutat om. Det nödvändiggör en effektivisering av 
ordinarie verksamhet med 1 mnkr under 2023 och ytterligare 1 mnkr under 
2024. Vissa löner som i dagsläget finansieras av statsbidrag kommer 
exempelvis behöva finansieras av andra medel i budgeten.  

Byggnadsnämnden 

Under 2022 och 2023 sker verksamhetsförändringar kommer att påverka 
nämndens ekonomi. I april 2022 tog nämnden över ansvaret för 
bostadsanpassningsbidrag och i juni samma år flyttades kommunens 
planarkitekter över till kommunstyrelsens förvaltning. Kommunfullmäktige 
har även i april 2022 beslutat att Bjuvs kommun ska lämna Söderåsens 
miljöförbund vid årsskiftet 2022/2023 och att en miljöavdelning ska inrättas 
på byggnadsförvaltningen. Med anledning av dessa förändringar finns det 
behov av att justera byggnadsnämndens ram i samband med 
budgetberedningen i höst. 

• Den budget som idag går till Söderåsens miljöförbund samt 
kommunens budget för miljöstrategiskt arbete flyttas från 
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.  

• Budgeten för planarkitekterna flyttas från byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen.  

• Budgeten för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till byggnadsnämnden, inklusive kostnaden för 25 
procent av en tjänst. Kostnaden för bidragen behöver vidare vara 
täckt fullt ut, vilket nödvändiggör ett tillskott på cirka 1,7 mnkr.  

• Ett ökat byggande i kommunen beräknas medföra ett behov av att 
anställa fler bygglovshandläggare.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens preliminära årsanslag är 35 mnkr. Utifrån denna 
ram bedöms verksamheten kunna fortsätta bedrivas i dess nuvarande form. 
Lokalbehoven är dock flera och stora: Biblioteket i Bjuv befinner sig just nu i 
temporära lokaler och behöver en permanent lösning, simhallen i Billesholm 
behöver åtgärdas och det finns ett behov av ny idrottshall i kommunen samt 
reinvestering på friluftsbadet.  
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Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens verksamheter påverkas redan av hög inflation och 
stigande räntor som leder till högre priser på bland annat transporter, 
energi, livsmedel och byggmateriel. Bristen på personal med rätt utbildning 
och kompetens bedöms bli påtaglig framöver. Händelser i omvärlden ställer 
allt högra krav på stärkt krisberedskap och detta innefattar flera av 
nämndens verksamheter. Tekniska förvaltningen är vidare i behov av 
funktionella lokaler för all personal, men i synnerlighet för administrativ 
personal. Förvaltningen ser slutligen behov av att anställa en administratör 
till kostenheten och ny driftpersonal till gata/park. 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den nya socialförvaltningen behöver ges ordentliga förutsättningar för att 
kunna bli så effektiv som möjligt. Detta innefattar både ekonomiska 
förutsättningar för att bedriva verksamheten och möjligheten att anställa den 
kompetens som behövs för att utveckla en av landets bästa socialtjänster. 
Denna utveckling behöver fortgå under flera år framåt och därför behöver 
de ekonomiska förutsättningarna vara stabila under flera år framåt. Under 
2022 kommer en genomlysning av arbetet och processer att påbörjas och i 
takt med att denna blir klar kommer olika behov att uppstå. Utan att föregå 
denna genomlysnings resultat är det högst troligt att det kommer att behöva 
ske en personalförstärkning på vissa områden.  

Förvaltningen ser behov av att arbeta vidare med en 
resursfördelningsmodell så att resurserna på ett bättre sätt kan styras 
utifrån behov och prioriteringar. Verksamhetsövergången till Omsorg i Bjuv 
AB har medfört höga tillkommande kostnader som idag belastar 
förvaltningen. Det är både kostnader av engångskaraktär och 
återkommande kostnader, till exempel kommun-overhead, revisioner och 
konsultation, tillstånd från IVO, licenser och mailadresser, 
VD/styrelseförsäkringar och ingående moms. För att uppnå önskad effekt 
med bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten är det dessutom 
angeläget att säkerställa att avtalen mellan Omsorg i Bjuv AB och 
socialförvaltningen är utformade i enlighet med intentionerna. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att notera att samtliga nämnder har lämnat in budgetskrivelser för år 2023,  

samt  

att överlämna budgetskrivelserna till budgetberedningen för fortsatt 
hantering.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att notera att samtliga nämnder har lämnat in budgetskrivelser för år 2023,  

samt  

att överlämna budgetskrivelserna till budgetberedningen för fortsatt 
hantering.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 130 Dnr 2021-00416  

Ny taxa för sotning brandskyddskontroll 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) har upphandlat tjänster inom 
sotning och brandskyddskontroll från Sotargruppen V. Skaraborg. För Bjuvs 
kommun träder det nya avtalet i kraft den 1 oktober 2022 och det kommer 
medföra en prishöjning. För en fastighetsägare till lokaleldstad innebär den 
nya taxan en höjning med i snitt cirka 20 kronor per år. Prishöjningen 
orsakas dels av arbetsmiljörelaterade krav som RSNV har inkluderat i sin 
upphandling, dels av en förändrad taxekonstruktion. Enligt förslaget får 
Bjuvs kommun nu samma taxa som Helsingborg, Ängelholm och 
Örkelljunga. Taxan kommer vidare att räknas upp årligen, första gången 
2023, enligt det index som fastställts av SKR och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Klas Nilsson, 2022-07-06 
Direktionsprotokoll RSNV, 2021-09-30, § 35 
Missiv Taxa sotning och brandskyddskontroll 2022, RSNV, 2021-09-30 
Taxa sotning (rengöring) 2022, 2022-01-01  
Taxa brandskyddskontroll 2022, 2022-01-01   

 

Ärendet 

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) ansvarar för att sotning och 
brandskyddskontroller genomförs i Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och 
Örkelljunga. Genom en tjänstekoncession har förbundet för detta ändamål 
upphandlat tjänster från Sotargruppen V. Skaraborg.  

För övriga kommuner trädde det nya avtalet i kraft vid årsskiftet men Bjuvs 
kommun har haft ett eget avtal vilket löper ut först i september 2022. 

I sin upphandling inkluderade RSNV arbetsmiljörelaterade krav som syftar 
till att minska kontakten med sot samt minimera takarbete. Det nya avtalet 
inför dessutom samma taxekonstruktion i alla kommuner. RSNV har här följt 
den vägledning för upphandling av sotning och brandskyddskontroll som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har givit ut. Taxan kommer vidare 
att räknas upp årligen, första gången 2023, enligt det index som fastställts 
av SKR och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 

De arbetsmiljörelaterade kraven och den nya taxekonstruktionen medför en 
prishöjning i samtliga kommuner. Priset för sotning och brandskyddskontroll 
är beroende av vilket typ av eldstad eller imkanal det gäller, men för en 
fastighetsägare till lokaleldstad i Bjuvs kommun blir prishöjningen i snitt 
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cirka 20 kronor per år (-31 kronor per sotningstillfälle vart tredje år samt 
+181 kronor per brandskyddskontroll vart sjätte år). 

För Bjuvs kommun träder alltså det nya avtalet i kraft den 1 oktober och 
innan dess behöver kommunfullmäktige besluta om att fastställa den nya 
taxan. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslaget på ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att 
gälla från och med den 1 oktober 2022.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslaget på ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att 
gälla från och med den 1 oktober 2022.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 131 Dnr 2022-00345  

Uppdaterade policys för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2018 att ge HR-
chefen i uppdrag att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. Kommunens gratifikationer regleras av 
Policy för representation, mutor och jäv samt en kompletterande handbok. 
 
Vid översyn av handbok och policy bedömdes det finnas behov att 
uppdatera, dela upp och förkorta aktuell policy, för att senare kunna 
uppdatera innehållet från handboken och reglerna kring gratifikationer. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på två policys som 
föreslås ersätta den tidigare. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2022-06-08 
Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 
Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 
Handbok till Policy för representation, mutor och jäv, 2014-04-07 
Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 
Riktlinjer för styrande dokument, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-05, § 138 

  

 

Ärendet 

Behov att uppdatera policy 

Det ursprungliga uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-
05, § 138 var att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

Vid översyn av den handbok och policy som reglerar gratifikationer 
bedömdes det finnas behov av att uppdatera det existerande regelverket. 

För att innehållet i de olika dokumenten ska överensstämma behöver 
nuvarande policy justeras i samband med denna uppdatering. Kommunens 
policys behöver antas politiskt. Därför krävs att ny policy antas innan arbetet 
med det uppdaterade regelverket kan fortsätta. 
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Förkortande och uppdelning av policy 

I Bjuvs kommuns Riktlinjer för styrande dokument anges att kommunens 
policys ska beskriva vägledande principer inom aktuellt område. Policys ska 
enligt riktlinjerna vara kortfattade och ge en övergripande bild. I förhållande 
till dessa riktlinjer bedömdes aktuell policy vara allt för lång och detaljerad.  

Vidare bedömdes det lämpligt att policyn delades upp i två, eftersom: 

• Regler om representation och gåvor anger vad som är tillåtet 

• Regler om mutor och jäv anger vad som inte är tillåtet 

Därutöver bidrar uppdelningen till ökad tillgänglighet, eftersom den som vill 
läsa om ett visst ämne enklare kan hitta rätt policy. 

HR-avdelningen har tillsammans med kansliavdelningen tagit fram förslag 
på två nya policys som föreslås ersätta den tidigare. 

 

Uppdatering av innehållet från handboken 

För att göra innehållet mer lättförståeligt har förvaltningen bedömt att 
handboken bör delas upp i två dokument. För att bättre stämma överens 
med kommunens riktlinjer för styrande dokument föreslår förvaltningen att 
handboken ersätts med två anvisningar. Riktlinjer och regler i anvisningarna 
behöver uppdateras löpande, allt eftersom Skatteverkets beloppsgränser 
och regler förändras. Framöver kommer informationen att uppdateras i 
enlighet med respektive policy. Förändringar i anvisningarna kräver inte 
politiskt beslut. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 

- att anta ny Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förlag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 

- att anta ny Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
   
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 132 Dnr 2022-00307  

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till att se över de etiska 
reglerna för förtroendevalda i Bjuvs kommun. Nuvarande regler antogs av 
kommunfullmäktige den 30 januari 1997, § 5, och reviderades den 23 
februari 2012, § 5. Presidiets översyn syftar till att uppdatera reglerna och 
stärka deras relevans. Till exempel anses det idag finnas ett behov av att 
inkludera en rekommendation kring förtroendevaldas användande av 
sociala medier.  

Regler, riktlinjer eller en kod som redogör för hur förtroendevalda ska 
uppträda offentligt syftar till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
politisk debatt och hållbara demokratiska arbetsformer. I grund och botten 
handlar detta om att en som förtroendevald ska visa respekt gentemot sitt 
uppdrag, mot andra förtroendevalda samt mot kommuninvånarna.  

Presidiet har uppdragit åt kansliavdelningen att se över nuvarande reglers 
form och innehåll, samt att ta fram ett förslag på uppdaterade regler. 
Kansliavdelningen har i sitt arbete undersökt liknande regler i ett antal andra 
kommuner och regioner, och den har även tagit del av ett 
diskussionsunderlag i ämnet som Sveriges Kommuner och Landsting 
(numera Sveriges Kommuner och Regioner) presenterade för några år 
sedan. I det förslag som har tagits fram benämns riktlinjerna i fråga 
’uppförandekod’ i stället för ’etiska regler’.  

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av förslaget på uppförandekod 
för förtroendevalda i Bjuvs kommun och beslutade vid sammanträde den 9 
juni, § 12, att utan erinran överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut.   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Klas Nilsson, 2022-07-06 
Etiska regler för förtroendevalda i Bjuvs kommun, KF 1997-01-30, § 5, rev. 
KF 2012-02-23, §5 
Kommunfullmäktiges presidium, 2022-06-09, § 12 
Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun, 2022-06-07 
Samtalstonen i politiken, SKL  

  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

besluta att anta förslaget till uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs 
kommun,  

samt 

att låta denna uppförandekod från och med 1 september 2022 ersätta 
tidigare antagna etiska regler för förtroendevalda.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar ”Att skicka ärendet till Parlamentariska gruppen för 
diskussion om innehållet och överenskommelse om hur man hanterar 
situationer då man inte följer Uppförandekoden. 

Att det ska vara det nya Kommunfullmäktige efter valet som fattar beslut i 
ärendet”. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:15-9:20. 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att ärendet överlämnas till parlamentarisk grupp för fortsatt 
beredning. 

 

Propositionsordning 

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

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
parlamentarisk grupp för fortsatt beredning. 
 
 

Reservation 

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

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 133 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 

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. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
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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. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 134 Dnr 2022-00346  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
 
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa har tidigare varit kommunens 
dataskyddsombud. Hon återgår i arbete den 1 september 2022 efter 
avslutad tjänstledighet. Under tjänstledigheten har vikarierande 
kommunjurist Melinda Höglind tillfälligt fungerat som dataskyddsombud för 
kommunens nämnder. Aulona Vejsa föreslås nu åter som 
dataskyddsombud.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2022-07-15  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att entlediga Melinda Höglind från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Aulona 
Vejsa att vara dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2022-
09-01. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
entlediga Melinda Höglind från uppdraget som dataskyddsombud och i 
stället utse kommunjurist Aulona Vejsa att vara dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med 2022-09-01. 
   
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

      
 

 

 

 


