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Jävsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Dimbo, 2021-11-19 kl. 13:30-14:45 
§§ 16-25 

 
 
Beslutande 
Torgny Hedlund (KD) ordförande, Henrik Vang (V) vice ordförande 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Lena Alteg (M) 

 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, förvaltningschef  
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare §§ 16-17 
 
 
Justering 
Utses att justera: Henrik Vang (V) 
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Underskrift sekreterare  
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Underskrift ordförande  
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Underskrift justerare  
 Henrik Vang (V)  
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BYGG.2021.391 

§ 16 Beslut om svar på ansökan om nedtagning av träd på 
Kungsbroområdet 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
inhämtande av två alternativa ritningar, en som visar hur det skulle se 
ut i området om trädet får stå kvar och en som visar hur det skulle se 
ut i området om trädet tas ner och ersätts med nytt träd. Ritningarna 
ska även inkludera höjder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser marklov för nedtagning av en 100-årig alm som enligt 
detaljplanen S162 är skyddad. 
 
Enligt det framtagna planprogrammet vill man värna om de träd som finns 
inom området. I den nämns bland annat den 100-åriga alm som man vill ta 
ned. Enligt programmet har träden ett stort gestaltningsvärde för hela 
området, och är viktiga att spara. Om träd ska tas ned inom området krävs det 
marklov, och de nedtagna träden ska ersättas med nya träd som har ett 
stamomfång på mellan 30 och 40 cm.  
 
Det finns två utlåtanden från två oberoende företag, båda utlåtandena är för 
ett nedtagande av trädet. De tror att det finns en risk att almen kommer inom 
några år att drabbas av almsjukan. Vid ett platsbesök kunde förvaltningen 
konstatera att det har grävts väldigt nära trädet, detta kan påverka 
levnadskraften i trädet. Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att återremittera ärendet till 
förvaltningen för inhämtande av två alternativa ritningar, en som visar 
hur det skulle se ut i området om trädet får stå kvar och en som visar 
hur det skulle se ut i området om trädet tas ner och ersätts med nytt 
träd. Ritningarna ska även inkludera höjder. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om nedtagning av träd på 

Kungsbroområdet”, bygglovshandläggare Ninni Hellqvist, 2021-11-08. 
✓ Egenkontrollplan. 
✓ Situationsplan – Träd.  
✓ Utlåtande om Almen.  
✓ Ansökan.  
✓ Debiteringsunderlag timme.  
✓ Träd på Kungsbro. 
✓ S162 Plankarta. 

 
Sändlista 
Bygglovshandläggaren  
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2020/15 

§ 17 Information om pågående ombyggnation på Tidaholms 
museum 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En av bygglovshandläggarna informerar jävsnämnden om hur det går med 
ombyggnationen på Tidaholms museum. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om pågående ombyggnation på 

Tidaholms museum”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-12. 
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2021/24 

§ 18 Beslut om antagande av intern kontrollplan 2021-2022 för 
jävsnämnden 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan 
för år 2021/2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall jävsnämnden, se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt. 2021/2022 års interna kontrollplan visar identifierade 
risker och vilka kontroller som kommer att utföras för att följa upp att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och 
regler.  
 
Jävsnämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av 
kommunkansliet. Den interna kontrollplanen innehåller tre risker som ska 
kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för 
jävsnämnden i mars år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att anta upprättat förslag 
till intern kontrollplan för år 2021/2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan 

2021/2022 för jävsnämnden”, förvaltningschef Anna Eklund,  
2021-11-10. 

✓ Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2021/2022. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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2020/34 

§ 19 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020-2021 och 
uppföljning av jävsnämndens arbete med intern kontroll 2020-2021 
 
Jävsnämndens beslut 

- Jävsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna 
åtgärder för 2020/2021. 

- Jävsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av jävsnämndens 
arbete med intern kontroll för 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för 2020/2021 och 
sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där 
kontrolluppföljningen för 2020/2021 påvisade avvikelser och därmed behov av 
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen 
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall jävsnämnden, i samband med 
förslag till nästkommande interna kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i 
samma rapport som den interna kontrollplanen för 2021/2022, i avsnitt 3. 
Förvaltningen har även gjort en uppföljning av jävsnämndens arbete med 
intern kontroll för 2020/2021. Denna uppföljning redovisas också i samma 
rapport som den interna kontrollplanen för 2021/2022, i avsnitt 4. 
Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som besvarats av 
kansliavdelningen. De frågor som besvarats med antingen delvis eller nej har 
kommenterats samt kompletterats med en framtagen åtgärd.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna 
uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021. 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna 
uppföljningen av jävsnämndens arbete med intern kontroll för 
2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan 

2021/2022 för jävsnämnden”, förvaltningschef Anna Eklund,  
2021-11-10. 

✓ Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2021/2022, avsnitt 3, avsnitt 4, 
2021-11-10. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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2021/23 

§ 20 Beslut om budget för jävsnämnden för år 2022 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 
jävsnämndens enheter avseende år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt strategisk plan och budget 2022-2024 uppgår jävsnämndens budget till 
318 000 kronor. 
 
Budgetramen är 2 000 kronor högre än för år 2021 och baseras på traditionell 
budgetuppräkning utan anpassningskrav. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive enhet inom 
jävsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna förslag till 
budget för jävsnämndens enheter avseende år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om jävsnämndens budget för år 2022”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2021-11-10. 
✓ Budgetram per enhet jävsnämnden 2022.  

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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2021/22 

§ 21 Beslut om yttrande angående förslag om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att svara kommunstyrelsen att nämnden inte 
har något att invända mot förslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ärende om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och fritidsnämnden och 
jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder 
med motiveringen att det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta 
gör, enligt ordföranden, att det finns anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande 
kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 
 
Eftersom ärendet rör en fråga som är helt politisk lämnar jävsförvaltningen 
inget förslag till beslut i ärendet.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att svara kommunstyrelsen 
att nämnden inte har något att invända mot förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-09. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/3 

§ 22 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, 2021-11-12. 
✓ Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden 

under perioden 2021-08-31 - 2021-11-12. 
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2020/38 

§ 23 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 2021-08-26—2021-11-09. 
 
JVN 2020/39 Rapport granskning av registerförteckning jävsnämnden 2021 
JVN 2021/16 Beslut KF 2021-08-30 

Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 

JVN 2021/19 Beslut KF 2021-09-27 
Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-09-27 
Beslut om entledigande från uppdrag Monica Karlén (S) 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-10-25 
Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden efter Monica Karlén 
(S) 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-10-25 
Beslut om entledigande från uppdrag Henrik Vang (V) 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-10-25 
Val av ordförande i jävsnämnden efter Henrik Vang (V) 

JVN 2021/21 Beslut KS 2021-11-03 
Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapportlista jävsnämnden 2021-11-19”, registrator 

Marie Anebreid, 2021-09-08. 
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2021/2 

§ 24 Information från ordförande 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har inget att informera om. 
 
Förslag till beslut 

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

§ 25 Information från förvaltningschef 
 
Jävsnämndens beslut 

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

- Det har gått ut en workshopsinbjudan till samtliga presidier. 
- Nämndens reglemente är under revidering, väntas behandlas av 

kommunfullmäktige i december. 
- Kan komma fler ärenden till nämnden framöver eftersom det har 

initierats nya investeringsprojekt. 
- Förvaltningen ska titta på hur andra kommuner som har en jävsnämnd 

är organiserade. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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