
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-10 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 oktober 2022 kl. 19:00 
i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 20 oktober kl 16:00, digital justering 

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Information från revisionen 
Dnr 2022-00030  

5.  Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-14 
Dnr 2022-00442  

6.  Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-
14 
Dnr 2022-00443  

7.  Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (SD) 
Dnr 2022-00476  

8.  Val av ledamot i Omsorg i Bjuv AB (SD) 
Dnr 2022-00477  

9.  Val av ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Dnr 2022-00447  

10.  Val av ordförande i Omsorg i Bjuv 
Dnr 2022-00448  

11.  Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00307  

12.  Anmälningar  
A: Vård- och omsorgsnämnden: ej verkställda beslut 2022  

 
Christer Landin 
ålderspresident 
christer.landin@bjuv.se 
0709-55 36 73 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 
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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 och Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
    från gruppledare 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2022-00442  

Val av kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-14 

Sammanfattning 

Inga nomineringar finns till dagens sammanträde. Nomineringar kommer att 
lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde.    
 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning beslutar att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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Sida 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2022-00443  

Val av kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-14 

Sammanfattning 

Inga nomineringar finns till dagens sammanträde. Nomineringar kommer att 
lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde.    
      
 

     
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning beslutar att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet      
      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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Sida 
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2022-10-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 2022-00447  

Val av ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Som ordförande i vårds- och omsorgsnämnden föreslås Kalle Holm (SD).      
 

      
 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att välja Kalle Holm (SD) till ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
 
  
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2022-00448  

Val av ordförande i Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 

Som ordförande i Omsorg i Bjuv AB föreslås Kalle Holm (SD).      
      
 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att välja Kalle Holm (SD) till ordförande Omsorg i Bjuv AB. 
 
 
 
  
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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2022-09-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 96 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 tillbörlig respekt och 
hänsyn 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 10 
augusti, § 132, att överlämna ärendet till parlamentarisk grupp för fortsatt 
beredning.  

Diskussionen i den parlamentariska gruppen har föranlett två revideringar 
av förslaget till uppförandekod för förtroendevalda: 

• Ett tillägg noterar att fel eller misstag ska åtgärdas på bästa tänkbara 
sätt så att de inte återupprepas. 

• Ett annat tillägg förtydligar att det yttersta ansvaret för 
uppförandekoden och dess efterlevnad ligger hos den 
parlamentariska gruppen och hos gruppledarna. Gruppledarna ska 
även hantera eventuella avvikelser och enskilda ledamöter 
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uppmanas att utan dröjsmål rapportera upplevda kränkningar till sitt 
parti, sin gruppledare eller någon annan som denna har förtroende 
för. 

Förslaget till uppförandekod för förtroendevalda föreslås fastställas vid det 
nya kommunfullmäktiges första sammanträde efter höstens allmänna val.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse 2022-08-31, Christer Pålsson och Klas Nilsson 
Etiska regler för förtroendevalda i Bjuvs kommun, KF 1997-01-30, § 5, rev. 
KF 2012-02-23, §5 
Kommunfullmäktiges presidium, 2022-06-09, § 12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-10, §132 
Reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun, 
2022-08-29 
Samtalstonen i politiken, SKL  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att anta det reviderade förslaget till uppförandekod för förtroendevalda i 
Bjuvs kommun,  

samt 

att låta denna uppförandekod ersätta tidigare antagna etiska regler för 
förtroendevalda.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  

att anta det reviderade förslaget till uppförandekod för förtroendevalda i 
Bjuvs kommun,  

samt 

att låta denna uppförandekod ersätta tidigare antagna etiska regler för 
förtroendevalda.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-07, § 150 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 
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2022-09-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Kalle Holm (M), Urban Berglund (KD), Bengt Gottschalk (SD), Anders 
Månsson (S), Nils Nilsson (C) och Matthias Åkesson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att anta det reviderade förslaget till uppförandekod för förtroendevalda i 
Bjuvs kommun,  

samt 

att låta denna uppförandekod ersätta tidigare antagna etiska regler för 
förtroendevalda.   

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 

 



Samtalstonen i politiken

Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting
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Politiken har blivit en tuff arena, även lokalt. Var 
tredje ledamot i landstings- och kommunfullmäktige 
under förra mandatperioden drabbades någon gång 
av trakasserier, hot eller våld. Men utsattheten i det 
politiska uppdraget kan tyvärr även komma inifrån 
genom att politiker utsätts för nedlåtande behand-
ling från andra politiker. Särskilt utsatta känner sig 
ofta kvinnliga och yngre fullmäktigeledamöter. 

Alla är säkert överens om att det behövs en stark och 
livlig politisk debatt, där åsikter förs fram med en-
gagemang och där politiker vågar gå i konfrontation 
om viktiga värderingar och sakfrågor. Det är en själv-
klar och viktig del av politiken att hävda sina åsikter 
och gå emot det andra säger. Men det är samtidigt 
viktigt att ha respekt för varandra som personer. 
Kränkningar och personliga påhopp hör inte hemma 
i politiken. En rå ton i den politiska debatten riskerar 
att öka misstron mot politiker och den hotbild som 
många förtroendevalda möter. Den riskerar också att 
leda till nya avhopp från de politiska uppdragen och 
till att tilltron till det demokratiska system som vi 
bygger vårt samhälle på äventyras. 

Förtroendevalda behöver själva ta initiativet för att 
skapa ett bra samtalsklimat. Förhållandena kan vis-
serligen se olika ut i olika kommuner och landsting 
och den bild som vi ger kan på sina håll upplevas 
som överdriven. Det hindrar inte att det finns anled-
ning att diskutera samtalstonen i politiken. Sveriges 
Kommuner och Landsting har därför tagit fram detta 
diskussionsunderlag om samtalston, förhållningssätt 
och umgängesformer i det politiska livet. Beredning-

en för demokratifrågor har tagit aktiv del i arbetet 
och erfarenheter av liknande arbete hos flera av för-
bundets medlemmar har tagits tillvara. De politiska 
partierna har ofta någon form av etiska regler som 
berör liknande frågor. Detta diskussionsunderlag har 
dock fokus på fullmäktigeförsamlingar, nämnder och 
andra arenor där förtroendevalda från olika partier 
möts för att fullgöra sina uppdrag. 

Vi tror att diskussioner som förs utifrån situationen i 
den egna kommunen eller landstinget har goda för-
utsättningar att identifiera brister och utvecklings-
behov för att man sedan ska kunna komma överens 
om vilka spelregler som bör gälla. Syftet är att skapa 
och vidmakthålla ett gott klimat i politiken och goda 
förutsättningar för de förtroendevalda. Ytterst syf-
tar diskussionsunderlaget till att öka intresset för 
den lokala och regionala demokratin och tilliten till 
de förtroendevalda. Vi hoppas att fullmäktigepresi-
dier och gruppledare som efterfrågar ett underlag 
för diskussioner om dessa frågor ska ha glädje och 
nytta av materialet liksom de politiska partierna och 
de förtroendevalda. Ansvaret för att ett gott klimat 
ska kunna skapas och vidmakthållas delas i den po-
litiska vardagen av alla förtroendevalda i alla partier, 
alla kommuner och alla landsting.

Lennart Hansson

Sveriges Kommuner och Landsting

Sektionen för Demokrati och styrning
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Demokrati och respekt
Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Frihet innebär att alla 
opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor har 
rätt att uttrycka sin vilja, plädera för de idéer de tror på och agera för att 
främja sina intressen. Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket 
värda, att alla medborgare har samma rätt att delta i sitt lands styrelse och att 
alla som deltar ska behandlas lika. Ingen är i grunden förmer än någon annan. 
Vid omröstning väger allas röster lika tungt. 

Demokratin är ett beslutssystem som går ut på att lösa konflikter på fredlig 
väg. Politik handlar emellertid i praktiken sällan om harmoniskt samförstånd. 
Olika intressen och uppfattningar ställs mot varandra. De som förordar olika 
ståndpunkter konkurrerar om att vinna flertalets stöd inför en kommande 
omröstning. När tidpunkten för beslut närmar sig krävs att de olika parterna 
antingen kan kompromissa sig fram till en överenskommelse eller att en om-
röstning äger rum.

Det är viktigt att denna process sker på ett korrekt och respektfullt sätt. En 
stark och livlig politisk debatt, där åsikter förs fram med engagemang och 
där politiker vågar gå i konfrontation om viktiga värderingar och sakfrågor 
måste kunna föras med bibehållen respekt för politiska motståndare och utan 
kränkningar och personliga påhopp. Det samma gäller också efter det att ett 
beslut är taget. De som blir nedröstade behöver uppträda som goda förlorare, 
och de som hamnat i majoritet behöver bemöta minoriteten med respekt. 
Det handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika åsikter och förslag 
som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att förtroendevalda 
ska vara ofelbara. Avsikten är att medverka till ett genomtänkt handlande.
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Krav på förtroendevalda
Förtroendevalda fattar beslut som på olika sätt och nivåer lägger ramar för 
medborgarnas möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. För att 
besluten ska uppfattas som legitima och medborgarna känna förtroende för 
sina företrädare är det viktigt att de förtroendevalda själva följer fattade be-
slut och underordnar sig gällande lagar och regler. 

Förtroendevalda har till uppgift att förvalta samhällets tillgångar och anvisa 
medel på ett noggrant och ansvarsfullt sätt. Det innebär att förtroendevalda 
inte får låta sitt egenintresse gå före allmänintresset och inte heller utnyttja 
sin ställning för egna materiella eller ekonomiska fördelar eller att överut-
nyttja förmåner som är knutna till uppdraget.

Underlaget diskuterar de förtroendevaldas uppträdande inom det politiska 
livet och utgör alltså inte rättesnören för deras privatliv. Det är dock viktigt 
att inse att det inte finns några vattentäta skott mellan etiken i offentligheten 
och i privatlivet för en förtroendevald. Den som följer vissa etiska regler i sitt 
politiska engagemang men som visar sig tillämpa en helt annan moral som 
privatperson riskerar att förlora sin trovärdighet.

Hur höga krav som det är rimligt att ställa i detta sammanhang kan natur-
ligtvis diskuteras. Men den som tar på sig ett politiskt förtroendeuppdrag 
kommer oundvikligen att utsättas för högre krav på sin moral än människor 
i allmänhet. Det bidrar samtidigt till att allmänhetens tilltro till demokratin 
och samhällets institutioner bevaras och garanteras.

Att visa respekt och ta varandra på allvar
Det är viktigt att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor och un-
derlättar varandras deltagande. Den som har tagit på sig ett politiskt förtro-
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endeuppdrag ska vara mån om att delta i de möten som uppdraget omfattar 
och komma förberedd till dessa. Alla har dock inte samma förutsättningar för 
sitt engagemang som förtroendevald, på grund av till exempel barn, arbetsti-
der, utbildningsnivå eller funktionshinder

Politiskt engagemang bygger på både förnuft och känslor. Förtroendevalda 
måste få ge uttryck för sina åsikter med både sakargument och ideologiska 
viljeyttringar för att politiken ska bli tydlig och begriplig. Det är samtidigt 
viktigt att hålla en god ton i den politiska debatten. Ingen ska behöva upp-
leva ett nedlåtande eller respektlöst tilltal eller bristande uppmärksamhet när
han eller hon yttrar sig.

Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engage-
mang på allvar. Det är en sak att argumentera mot en motståndares ståndpunk-
ter och argument. Det är en annan sak att avsiktligt missförstå eller misstolka 
dessa eller att misstänkliggöra sin motståndares motiv. Detta riskerar att skada 
respekten för alla förtroendevalda och för hela den demokratiska processen.

En god princip är att bekräfta andra förtroendevalda som gör något bra, oberoen-
de av politisk uppfattning i sak. Ett erkännande eller uppskattande omdöme till 
någon som utmärkt sig positivt, ger erkännande även till den som berömmer.

Att verka öppet, ärligt och tydligt
Medborgarnas tilltro till politiska beslut påverkas inte bara av beslutens innehåll, 
utan även av om de känner tilltro till de procedurer som använts för att uppnå 
beslutet. En god demokratisk process kräver tid, och därför krävs planering. 

Förtroendevalda bör anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig 
för människor. Beslut som innebär avsteg från tidigare gjorda utfästelser be-
höver innehålla förklaringar till varför avsteg görs. 
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Underlag, olika uppfattningar, beslut och deras bevekelsegrunder behöver 
redovisas. Såväl förtroendevalda som medborgare är i dagens samhälle både 
kunniga och upplysta. Ökad kunskap innebär emellertid inte automatiskt 
ökad klarhet. Den kan också leda till insikter om att det finns flera likvärdiga 
slutsatser att dra och att inget beslut får enbart positiva effekter. Detta under-
stryker betydelsen av att beslutsprocesser är öppna, att tydliga regler för be-
slutsprocedurerna följs och att det avsätts tid till utredning, diskussion, opini-
onsbildning och information om vad som står på den politiska dagordningen 
och vilken kunskap och vilka argument som finns för olika alternativ.

Att känna till och att följa  
demokratins procedurregler 
Mötesteknik finns för att alla ska få likvärdiga möjligheter att komma till tals 
och ge sina uppfattningar till känna. Den finns för att beslut ska kunna ske 
på ett öppet, tydligt och schyst sätt. Men om få behärskar konsten medan 
flertalet är okunniga, kan mötestekniken missbrukas för att manipulera fram 
vissa beslut. För att demokratins processer ska fungera och övergrepp och 
maktmissbruk undvikas, behöver därför alla förtroendevalda vara förtrogna 
med de procedurregler för debatt, diskussion och beslutfattande som mötes-
tekniken omfattar. 

Procedurregler behöver hållas levande för att fylla sin roll. Det är därför vik-
tigt att reflektera över hur olika procedurregler fungerar och vid behov om-
forma dem. Förtroendevalda som anser att det finns regler som skadar eller 
hindrar ett demokratiskt arbetssätt bör ta upp reglerna till diskussion och 
föreslå förändringar.
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Intressekonflikter mellan roller
Det är inte rimligt att hävda att varje enskild politiker ska representera alla 
medborgare och värna allas intressen. Förtroendevalda har flera roller och 
flera intressen att ta hänsyn till.  De ska företräda

• medborgarna i allmänhet

• kommunen eller landstinget

• grupper som det egna partiet värnar om

• sin egen partiorganisation.

Det är tillsammans och inte var för sig som förtroendevalda representerar alla 
medborgare. Det är legitimt att en enskild politiker koncentrerar sina krafter 
till att företräda vissa gruppers intressen, men det bör ske öppet. De intressen 
som följer med förtroendevaldas olika roller kan ibland komma i direkt kon-
flikt med varandra. Denna typ av konflikter är oundvikliga och varken kan 
eller bör döljas om förtroendet för politiken ska upprätthållas. Ibland leder 
rollkonflikterna till etiska dilemman. Intressena är inte kombinerbara utan 
val av handlingsalternativ innebär att någon måste svikas, ett löfte måste bry-
tas för att hålla ett annat och så vidare. Då måste förtroendevalda våga välja 
och vara beredda att stå för sina val och ta dess konsekvenser när kritiken 
kommer.
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Samtalstonen i politiken
Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting



 

 

 
Antagna kommunfullmäktige  

1997-01-30, § 5 

Diarienr 96/000184 917 

 Rev 2012-02-23, kf § 5 

 Diarienr ks 2011.0573  

 

 

     

      

Etiska regler för förtroendevalda i Bjuvs kommun 

 

Den förtroendevalde skall 

 Respektera demokratin och dess spelregler 

 

 Vinnlägga sig om att följa lagar, förordningar och andra 

bestämmelser som skapats inom vårt samhälle 

 

 Ta del av och följa gällande regler för sitt politiska uppdrag 

 

 Värna om sitt oberoende och själva ta ansvar för att undvika 

att hamna i jävsituation 

 

 Vara beredd att öppet redovisa sina ekonomiska och 

intressemässiga bindningar på grund av yrkes- och 

fritidsengagemang 

 

 Arbeta för medborgarnas och samhällets bästa och bortse 

från egen eller närståendes vinning 

 

 Hålla sig till fakta så långt han/hon känner till dem och även 

i övrigt vara ärlig och hederlig 

 

 Vara väl förtrogen med en frågeställning före medverkan 

vid beslut 

 

 Förvalta samhällets tillgångar och anvisa allmänna medel på 

ett noggrant, ansvarsmedvetet och ändamålsriktigt sätt 

 

 Argumentera sakligt och visa respekt för förtroendevalda 

med andra uppfattningar 

 

 Ha ett korrekt uppträdande och agerande samt en öppen och 

förtroendefull inställning till medborgarna och företräda 

dem genom en hög närvaro. 

 

 Etiska regler delas ut till samtliga företroendevalda vid varje 

mandatperiods början, samt till nya förtroendevalda som 

tillkommer under mandatperioden. 

 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

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  

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

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 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare 
klas.nilsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-31 
Referens 

KS 2022-00307 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

 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 tillbörlig respekt och 
hänsyn 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 10 
augusti, § 132, att överlämna ärendet till parlamentarisk grupp för fortsatt 
beredning.  

Diskussionen i den parlamentariska gruppen har föranlett två revideringar 
av förslaget till uppförandekod för förtroendevalda: 

• Ett tillägg noterar att fel eller misstag ska åtgärdas på bästa tänkbara 
sätt så att de inte återupprepas. 

• Ett annat tillägg förtydligar att det yttersta ansvaret för 
uppförandekoden och dess efterlevnad ligger hos den 
parlamentariska gruppen och hos gruppledarna. Gruppledarna ska 
även hantera eventuella avvikelser och enskilda ledamöter 
uppmanas att utan dröjsmål rapportera upplevda kränkningar till sitt 
parti, sin gruppledare eller någon annan som denna har förtroende 
för. 

Förslaget till uppförandekod för förtroendevalda föreslås fastställas vid det 
nya kommunfullmäktiges första sammanträde efter höstens allmänna val.   



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-08-31 
 

KS 2022-00307 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2022-08-31, Christer Pålsson och Klas Nilsson 

Etiska regler för förtroendevalda i Bjuvs kommun, KF 1997-01-30, § 5, rev. 
KF 2012-02-23, §5 

Kommunfullmäktiges presidium, 2022-06-09, § 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-10, §132 

Reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun, 
2022-08-29 

Samtalstonen i politiken, SKL  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att anta det reviderade förslaget till uppförandekod för förtroendevalda i 
Bjuvs kommun,  

samt 

att låta denna uppförandekod ersätta tidigare antagna etiska regler för 
förtroendevalda.   

Christer Pålsson 
kommundirektör 

Klas Nilsson 
utredare 

Beslutet ska skickas till 
Gruppledarna för de politiska partierna 

Samtliga utskott och nämnder 

Avdelningen för kommunikation och service 

Diariet 



 Antagen KF 2022-xx-xx, §xx 
Dnr KS 2022–00307 

 
 
 

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 
 

Förtroendevalda i Bjuvs kommun ska följa denna uppförandekod för att på så sätt gemen-
samt skapa förutsättningar för en god samtalston och respektfulla möten. I förlängningen 
främjar detta utvecklingen av ändamålsenlig politisk debatt, hållbara demokratiska 
arbetsformer och förtroende från allmänheten. Den som tar på sig ett politiskt förtroende-
uppdrag förväntas vara en förebild för hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle. Det 
åligger därför förtroendevalda att agera eftertänksamt och klart och tydligt ta ansvar för det 
egna handlandet. Ansvaret handlar även om att se till att fel eller misstag åtgärdas på bästa 
tänkbara sätt så att de inte återupprepas. Alla förtroendevalda har vidare rätt att kräva 
respekt för sitt eget och närståendes privatliv. 
 

Demokratins spelregler 
Som förtroendevald ska du respektera demokratin och dess spelregler. Du ska ta del av och 
följa gällande procedurregler för ditt politiska uppdrag och du ska sätta dig in i besluts-
underlag och frågeställningar före medverkan vid beslut. Politiska beslut styr och påverkar 
medborgarnas möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. För att besluten ska 
uppfattas som legitima och för att kommuninvånarna ska känna förtroende för sina före-
trädare, är det av yttersta vikt att du som förtroendevald ser till att själv efterleva gällande 
lagar, förordningar och bestämmelser. Utöver detta ska du värna om ditt oberoende och ta 
ansvar för att inte hamna i en jävsituation.  
 

Respektfullt uppträdande 
Det är en självklar och viktig del av rollen som politiker att hävda sina åsikter och gå emot det 
andra säger. Men vi har alla ansvar för att debattera sakligt, sanningsenligt och ärligt, att 
bibehålla en grundläggande respekt för politiska motståndare samt att avhålla oss från 
förolämpningar och personliga påhopp. Som förtroendevald representerar du Bjuvs kommun 
och dess invånare och du förväntas uppträda och agera på ett sådant sätt att du stärker 
förtroendet för dig själv och din kommun. I offentliga sammanhang bär du vårdad klädsel och 
använder ett vårdat språk.  
 

Sociala medier 
För en förtroendevald finns det inte några vattentäta skott mellan etiken i offentligheten och i 
privatlivet. Detta gäller inte minst i användningen av sociala medier. Det du skriver och delar 
genom sociala medier kan alltså inte helt frikopplas från din roll som kommunens företrädare. 
För att värna om ditt eget och kommunens anseende utåt bör du i din användning av sociala 
medier iaktta samma eftertänksamhet och visa samma respekt gentemot dina menings-
motståndare som du gör i mer offentliga sammanhang.  
 

Ansvarsfull förvaltning av samhällets tillgångar 
Det åligger dig som förtroendevald att förvalta samhällets tillgångar på ett noggrant och 
ansvarsfullt sätt. Allmänintresset ska alltid gå före ditt egenintresse. Det innebär att du inte 
får utnyttja din ställning för att ge dig själv, dina närstående eller någon bekant materiella 
eller ekonomiska fördelar. Du får inte heller överutnyttja de förmåner som är knutna till ditt 
uppdrag. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Den parlamentariska gruppen och gruppledarna har det yttersta ansvaret för denna 
uppförandekod. Gruppledarna är särskilt ansvariga för att den blir vägledande för 
ledamöterna i den egna partigruppen och de ska även undersöka eventuella avvikelser. 
 

Om du upplever en kränkning bör du utan dröjsmål söka råd, stöd eller vägledning genom 
ditt parti, din gruppledare eller någon annan som du har förtroende för. 
 

Uppförandekoden fastställs vid varje mandatperiods början och delas ut till samtliga 
förtroendevalda i samband med att de påbörjar sina uppdrag. 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-29 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 77 Dnr 2022-00016  

Ej verkställda beslut 2022 

Sammanfattning 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 
 
Rapportering avseende läget den 22 augusti 2022 är verkställt 
-5 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där de 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  
 
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Eva-Marie Hasslöf, nämndsekreterare 
eva-marie.hasslof@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-22 
Referens 

VON 2022-00016 

 

 
 

 

 

Ej verkställda beslut 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 

 Rapportering avseende läget den 22 augusti 2022 är verkställt 

-5 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där de 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  

 

Ärendet 

Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.    
   

Jessica Alfredson 
Förvaltningschef 

Eva-Marie Hasslöf 
nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorer 
Diariet 
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