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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-03 
Jävsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssalen och digitalt, 2021-09-03 kl. 13:30-13:50 
§§ 10-15 

 
 
Beslutande 
Henrik Vang (V) ordförande, Torgny Hedlund (KD) vice ordförande 

 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunilla Djurberg (S) 
 
Ersättare 
Lena Alteg (M) 
 

 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, förvaltningschef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Peter Lann, enhetschef hållbar utveckling § 12 
 
 
Justering 
Utses att justera: Torgny Hedlund KD 
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Sofie Thorsell 

Underskrift ordförande  
 Henrik Vang (V) 

Underskrift justerare  
 Torgny Hedlund KD  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-03 
Jävsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-09-21 – 2021-10-13 
 
Nämnd/styrelse 
Jävsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-09-03 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 
 

Sofie Thorsell 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-03 
Jävsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 10 Beslut om delårsrapport för jävsnämnden avseende januari-

augusti år 2021 
4 

§ 11 Beslut om sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2022 5 
§ 12 Anmälan av delegationsbeslut 6 
§ 13 Rapporter och inkomna skrivelser 7 
§ 14 Information från ordförande 8 
§ 15 Information från förvaltningschef 9 
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Jävsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/17 

§ 10 Beslut om delårsrapport för jävsnämnden avseende januari-
augusti år 2021 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti för 
jävsnämnden. Rapporten innehåller uppföljning avseende ekonomi, personal 
och verksamhet för perioden januari – augusti år 2021 samt en helårsprognos 
avseende nämndens ekonomi. 
 
Helårsprognosen för jävsnämnden visar ett överskott mot budget med 100 tkr. 
Avvikelsen motsvarar 31,6 procent av nämndens budgetram för år 2021 och 
beror främst på lägre personalkostnader (lönekostnader och arvoden) än 
budgeterat.  
 
Nämnden har inte haft någon påverkan på kostnader och intäkter till följd av 
covid-19-pandemin. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna upprättad 
delårsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för jävsnämnden januari-

augusti 2021”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-26. 
 Delårsrapport januari- augusti 2021 - jävsnämnden. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/18 

§ 11 Beslut om sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2022 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att fastställa jävsnämndens ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande: 

 
4 mars  3 juni 
2 september  2 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för nämnden för år 
2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att fastställa 
jävsnämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande: 

 
4 mars  3 juni 
2 september  2 december 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2022”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-08-26. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/3 

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
förra sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2021-08-27.  
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden till 

och med 2021-08-26. 
 Anmälan av delegationsbeslut juni 2021. 
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2020/38 

§ 13 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-02-23 - 2021-08-25. 
 
JVN 2020/35 Beslut KS 2021-05-05 

Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende mars månad år 2021 

JVN 2021/7 Granskningsplan dataskyddsombud andra kvartalet 2021  
JVN 2021/8 Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020  
JVN 2021/9 Beslut KF 2021-04-26 

Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder  

JVN 2021/9 Beslut KF 2021-04-26 
Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats  

JVN 2021/10 Beslut KS 2021-05-05 
Beslut om antagande av ny E-strategi 

JVN 2021/11 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun år 2020 

JVN 2021/11 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2020 

JVN 2021/12 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 

JVN 2021/14 Revisionsplan 2021-2022 
JVN 2021/16 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda 
rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista jävsnämnden 2021-09-03”, registrator 

Marie Anebreid, 2021-03-23. 
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2021/2 

§ 14 Information från ordförande 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande tackar närvarande ersättare för deras engagemang.  
 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lämna punkten. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/2 

§ 15 Information från förvaltningschef 
 
Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Revisionsplanen för år 2021-2022 anmäldes på kommunfullmäktiges 
förra sammanträde. Hantering av jävsärenden finns med i planen. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har köpt in ett nytt 
ärendehanteringssystem. Jävsförvaltningen ska säkerställa att 
jävsnämndens ärenden diarieförs korrekt.  

- Det är inga större byggprojekt som rör jävsnämnden på gång. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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