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§ 146 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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§ 147 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-08-31.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 148 Dnr 2022-00371  

Arrendeavtal för Gullregnet koloniförening avseende 
fastigheterna Ljungsgård 2:97, Ljungsgård 2:94 och 
Ljungsgård 2:152 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun blev markägare till ovanstående fastigheter vid ett markbyte 
som gjordes 1974 med dåvarande Gullfiber nuvarande Isover. I samband 
med detta avtal förband sig kommunen att i minst 10 år upplåta området 
avgiftsfritt enligt den nyttjanderätt de hade med Gullfiber. Efter att denna tid 
förflutit har dock inget nytt avtal som reglerar föreningens åtagande 
gentemot kommunen upprättats. 

Denna brist uppdagades i samband med en genomgång av kommunens 
upplåtelser av kommunalmark. Kontakt togs då med Gullregnets 
koloniförening för att diskutera ett framtida arrende med kommunen och 
dess villkor. 

Kommunen har efter övertagandet av marken även detaljplanelagt området 
för dess verksamhet. För området gäller sedan 1981-12-02 en antagen 
detaljplan för kolonier med Idnr 12-SÖV-562. 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulrika Adolfsson, 2022-08-18 
Förslag till arrendeavtal med Gullregnets koloniförening inkl. kartbilaga 
Kopia avtalet från 1974-08-21 
Lokaliseringskarta 
  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  

Godkänna arrendeavtalet med Gullregnets koloniförening. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna 
arrendeavtalet för kommunens räkning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna arrendeavtalet med Gullregnets koloniförening. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna 
arrendeavtalet för kommunens räkning. 

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
MEX-ingenjör 
Diariet 
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§ 149 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 

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.  
   

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (12) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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.  
   
 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 150 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 
uppmanas att utan dröjsmål rapportera upplevda kränkningar till sitt 
parti, sin gruppledare eller någon annan som denna har förtroende 
för. 
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Förslaget till uppförandekod för förtroendevalda föreslås fastställas vid det 
nya kommunfullmäktiges första sammanträde efter höstens allmänna val.   

 

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.   

 

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.   

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 151 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 
bedöms att tillsynsansvaret bör överföras till miljöförbundet i enlighet med 
föreliggande förslag. Ansvaret överförs när kommunfullmäktige har fattat 
beslut i ärendet.  
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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.  

 

 

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.  

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

   
 

 

 

 

 

 


