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Beslutande 
  Henrik Vang (V) ordförande, Torgny Hedlund (KD) vice ordförande 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Lena Alteg (M)   
 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, förvaltningschef tillika sekreterare 
Marie Anebreid, administratör digitalt möte 
 

 
Justering 
Utses att justera: Torgny Hedlund (KD)  
Justeringens tid: 2020-11-20 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Henrik Vang (V) 

Underskrift justerare  
 Torgny Hedlund (KD)  
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Nämnd/styrelse 
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2020/34 

§ 27 Beslut om antagande av intern kontrollplan 20202021 för 
jävsnämnden 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan 
för år 2020/2021. 

 
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. 2020/2021 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 3 risker som ska 
kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för 
jävsnämnden i mars 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att anta upprättat förslag 
till intern kontrollplan för år 2020/2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan 20202021 

för jävsnämnden”, förvaltningschef Anna Eklund, 2020-10-30 
 Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2020/2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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2020/7 

§ 28 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 samt 
uppföljning av jävsnämndens arbete med intern kontroll 2019/2020 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna 
åtgärder för 2019/2020. 

• Jävsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av jävsnämndens 
arbete med intern kontroll för 2019/2020. 
 

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.  
 
Syftet med den interna kontrollen är, enligt kommunens riktlinje, att säkerställa 
att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Riktlinjen beskriver vidare hur arbetet med intern kontroll ska organiseras 
samt redogör för vilka aktiviteter som årligen ska genomföras. Dessa 
aktiviteter är: 
 

1. Förvaltningen genomför en riskanalys.  
2. Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan.  
3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan.  
4. Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder.  
5. Förvaltningen redovisar utförda kontroller.  
6. Förvaltningen genomför eventuella åtgärder.  
7. Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska 

även lämna en uppföljning av nämndens/bolagsstyrelsens arbete 
(process) med den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med antagande av 
nästkommande intern kontrollplan. 

 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för 2019/2020 och 
sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där 
kontrolluppföljningen för 2019/2020 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 
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förslag till nästkommande interna kontrollplan. Uppföljningen redovisas därför i 
samma rapport som den interna kontrollplanen för 2020/2021, avsnitt 3. 
Förvaltningen har även gjort en uppföljning av jävsnämndens arbete med 
intern kontroll för 2019/2020. Denna uppföljning redovisas även i samma 
rapport som den interna kontrollplanen för 2020/2021, 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 2019/2020. 

- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna 
uppföljningen av jävsnämndens arbete med intern kontroll för 
2019/2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 och 

uppföljning av jävsnämnden arbete med intern kontroll 2019/2020”, 
förvaltningschef Anna 

 Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2020/2021, avsnitt 3, avsnitt 4, 
2020-10-09  

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Revisorerna 
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2020/2 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
senaste sammanträde 2020-09-25 
 
Förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
 Anmälan av delegationsbeslut- Bygglovshandsläggare, 2020-10-23 
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2019/52 

§ 30 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 2020-09-17—2020-10-29. 
 
JVN 2020/31 Beslut KS 2020-10-14 

Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2020  

JVN 2020/33 Granskningsplan för dataskyddsombudet 2020 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ” Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator Marie 
Anebreid, 2020-10-29. 
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2020/8 

§ 31 Information från ordförande 
 
 
Jävsnämndensnämndens beslut 

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

- Att detta är sista mötet för året och han tackar alla ledamöter i 
jävsnämnden för det gångna året.  

- Att kansliavdelningen kommer att skicka ut en årsplan för 
jävsnämnden inför 2021. 

 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 

-  
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2020/8 

§ 32 Information från förvaltningschef 
 
Jävsnämndensnämndens beslut 

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

- Att jävsnämndens budget för 2021 kommer att hanteras vid 
jävsnämndens första möte 2021. Detta eftersom kommunfullmäktige 
inte ännu fattat beslut om budget.  

 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 

-  
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