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Beslutande Ledamöter 
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Justerare Lars Hein (SD) och Anders Månsson (S) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 112-121 
 Susan Elmlund  

 Ordförande 

  

 Pia Trollehjelm (SD)  

 Justerare 

  

 Lars Hein (SD)                                                 Anders Månsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-30 Datum då anslaget tas ned 2022-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Mikael Henrysson (SD), (distans) 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Lars Hein (SD) 
Roger Pettersson (SD) 
Lisbeth Madsen (-) 
Patric Fors (M), 1:e vice ordförande 
Andrej Schönbäck (M) 
Sven-Ingvar Blixt (-) 
Walter Steffert (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Terhi Laine (S) 
Niklas Svalö (S) 
Kenneth Bolinder (-) 
Inga Bakken (S) 
Christer Landin (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Peter Persson (S) 
Leif Johansson (V) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Zofia Svensson (M) för Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
(M) 
Göran Palmkvist (M) för Jörgen Johnsson (M) 
Lars Karlsson (S) för Liselott Ljung (S) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Niklas Osslén (M) 
Bo Blixt (S) 
Kai Christiansen (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Eva Roos Johansson (V) 
Krister Nilsson (C) 
Kerstin Persson (C) 
Krister Bergsten (L) 
Maria Berglund (KD) 
Jonas Lindqvist (KD) 

Tjänstemän Christer Pålsson kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Susan Elmlund kommunsekreterare 

Övriga Rune Ahlberg revisor 
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Ärendelista 

§ 112 Dnr 2022-00011 4 
Upprop ............................................................................................... 4 

§ 113 Dnr 2022-00004 5 
Val av justerare .................................................................................. 5 

§ 114 Dnr 2022-00007 6 
Godkännande av dagordning ............................................................. 6 

§ 115 Dnr 2022-00030 7 
Information från revisionen ................................................................. 7 

§ 116 Dnr 2022-00312 8 
Översyn av revisionens reglemente ................................................... 8 

§ 117 Dnr 2022-00336 10 
Tillsynsansvar enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i Bjuvs 
kommun ........................................................................................... 10 

§ 118 Dnr 2022-00431 12 
Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) från uppdragen som 
ordförande och ledamot i vård- och omsorgsnämnden, ordförande 
och ledamot i Omsorg Bjuv AB och som ersättare i Medelpunkten, 
samt nya val ..................................................................................... 12 

§ 119 Dnr 2022-00436 13 
Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) ........................................ 13 

§ 120 Dnr 2022-00010 14 
Anmälningar ..................................................................................... 14 

§ 121 Dnr 2022-00438 15 
Avtackning av avgående ledamöter och ersättare som lämnar sitt 
förtroendeuppdrag ........................................................................... 15 
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§ 112 Dnr 2022-00011  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 26 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 26 tjänstgörande ledamöter.         
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§ 113 Dnr 2022-00004  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Lars Hein (SD) och Anders 
Månsson (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Hein (SD) och Anders Månsson 
(S).      
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§ 114 Dnr 2022-00007  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-09-19. 

Ordförande föreslår följande nya ärenden: 

Ärende 7: Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) från uppdragen som 
ordförande och ledamot i vård- och omsorgsnämnden, ordförande och 
ledamot i Omsorg Bjuv AB och som ersättare i Medelpunkten, samt nya val 
 
Ärende 8: Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) 

Ärende 9: Avtackning av avgående ledamöter och ersättare som lämnar sitt 
förtroendeuppdrag 

Anmälningar 10 A: Revisionen: Granskningsrapport Bjuv inköpsprocessen 
2022      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 115 Dnr 2022-00030  

Information från revisionen 

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande Rune Ahlberg informerade kommunfullmäktige om 
revisionens granskning av inköpsprocessen.  

    

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.      
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Diariet 
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§ 116 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 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.  
   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-09-15, § 97 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för revisionen med 
föreslagna revideringar och att det ska börja gälla från och med 2022-10-01.  
   

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Revisionen 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 117 Dnr 2022-00336  

Tillsynsansvar enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter i Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Den 30 juni utfärdades en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 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 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.  

   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-09-15, § 101 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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: 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Örkelljungas kommun 
Diariet 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 2022-00431  

Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) från uppdragen 
som ordförande och ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden, ordförande och ledamot i Omsorg 
Bjuv AB och som ersättare i Medelpunkten, samt nya 
val 

 

Sammanfattning  

Anne Li Ullerholm (SD) har 2022-09-19 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ordförande och ledamot i vård- och omsorgsnämnden, 
ordförande och ledamot i Omsorg Bjuv AB och som ersättare i 
Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Som ny ersättare i Kommunalförbundet Medelpunkten föreslås Kalle Holm 
(SD). 

Övriga val föreslås genomföras på kommande sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anne Li Ullerholm (SD) från de 
aktuella uppdragen samt att välja Kalle Holm (SD) till ersättare i 
Kommunförbundet Medelpunkten. 

 

Eftersom det efter sammanträdet framkom att Kalle Holm (SD) inte är valbar 
ännu tas ärendet upp på nytt vid nästkommande sammanträde. 
 

 

Beslutet skickas till: 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Kalle Holm (SD) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Omsorg i Bjuv AB 
HR-servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 119 Dnr 2022-00436  

Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ny huvudman i Ekeby Sparbank föreslås Baloo Engström (SD).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Baloo Engström (SD) till huvudman i 
Ekeby Sparbank. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Baloo Engström (SD) 
Ekeby Sparbank 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 120 Dnr 2022-00010  

Anmälningar  

 

A)  KS 2022-00435 
Revisionen: Granskningsrapport Bjuv inköpsprocessen 2022     

 
 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 121 Dnr 2022-00438  

Avtackning av avgående ledamöter och ersättare som 
lämnar sitt förtroendeuppdrag 

 

Ordförandes tack  

Ordförande Pia Trollehjelm (SD): 
 
Ett stort tack till er som nu lämnar era förtroendeuppdrag. 
Vi vill visa vår uppskattning genom att överlämna en blombukett och 
boken ”Tre skånska gruvorter”. 
 
Till Stefan Svalö (S) överlämnas även ett keramikfat eftersom du 
tjänstgjort mer än 12 år som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Eva Roos Johansson (V) 
Gull-Britt Gren (S), ej närvarande 
Jim Gustavsson (SD), ej närvarande 
Roger Pettersson (SD) 
Stefan Svalö (S)  
 
 
 
 
Ordförandes slutord 
Jag förklarar härmed mandatperiodens sista 
kommunfullmäktigesammanträde för avslutat. 
      

 
 

 

 
 

 


