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Sammanträdesprotokoll Jävsnämnden 
2022-09-02 kl. 13:30-13:50  Sessionssalen 

§§ 10-16 

Beslutande 
Torgny Hedlund (KD) ordförande, Lena Alteg (M) 

Tjänstgörande ersättare 
Christina Forsling (SD)   

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, förvaltningschef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
 
 
 
 

Justering 
Utses att justera: Lena Alteg (M) 

Justeringens tid: 2022-09-02  

Torgny Hedlund (KD), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Lena Alteg (M), justerare 
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2



Sammanträdesprotokoll 
Jävsnämnden, 2022-09-02 

Sida 3 av 3 

 

 

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 
§ 10 Beslut om revidering av jävsnämndens delegationsordning  

§ 11 Beslut om delårsrapport för jävsnämnden avseende januari-
augusti år 2022 

 

§ 12 Beslut om sammanträdesdagar för jävsnämnden avseende år 2023  

§ 13 Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land 

 

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut  

§ 15 Rapporter och inkomna skrivelser  

§ 16 Information från ordförande och förvaltningschef  

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Jävsnämnden, 2022-09-02 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om revidering av jävsnämndens 
delegationsordning 
JVN 2022/19 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att revidera delegationsordning för jävsnämnden i enlighet med 

upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på revideringar i befintlig delegationsordning för 
jävsnämnden, antagen 2019-01-03, senast reviderad 2020-09-25. 

Delegationsordningen har i sin helhet flyttats över i den nya gällande grafiska profilen för 
dokument i Tidaholms kommun. Som en del av detta har en översyn gjorts där stavfel och 
liknande redaktionella fel har korrigerats. 

Följande ändringar föreslås: 

• På sida 4, 3 st. föreslås meningen ”Det ska således ske en månatlig inrapportering av 
fattade delegationsbeslut.” tas bort, då nämnden inte har månatliga sammanträden. 

• I avsnitt 2 ”Personalärenden” föreslås ändringar göras där all hänvisning till 
kommunstyrelsen tas bort. Det sker med bakgrund i de ändringar i personalansvar som 
har trätt i kraft i och med reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna, 
där nämnderna övertar personalansvar inom sina verksamheter. 

• I beslutspunkt 6.9.2 föreslås ”den lokala renhållningsordningen” ändras till ”de lokala 
avfallsföreskrifterna” i beslutsbeskrivningen, till följd av att antagna avfallsföreskrifter 
ersätter tidigare renhållningsordning. 

• I beslutspunkt 6.9.3 föreslås ändringar i lagrumshänvisningar på grund av ändringar i 
Avfallsförordningen. 

• I beslutspunkt 6.9.4 föreslås ändringar i lagrumshänvisningar på grund av ändringar i 
Avfallsförordningen. 

• I beslutspunkt 7.5.1 föreslås ”Inspektör” läggas till som delegat för att effektivisera 
nämndens arbete med miljösanktionsavgifter. 

• I beslutspunkt 7.5.2 föreslås hänvisning till taxa ändras till nuvarande titel på aktuell taxa. 
Vidare föreslås borttagande av ”om inte annat framgår av delegationsordningen” under 
beslutsbeskrivningen då formuleringen bedöms vara överflödig. 

• Nytt avsnitt 8 om beslut enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016) föreslås läggas till 
med anledning av att nämndens är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker i 
dess verksamhet.  

• På sida 31 föreslås uppdatering av lagrumsförkortning i form av AF – Avfallsförordning 
(2020:614). 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att revidera delegationsordning för 

jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning för jävsnämnden”, 

kommunjurist Elinor Stenberg, 2022-08-25. 
 Förslag till reviderad delegationsordning för jävsnämnden 
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§ 11 Beslut om delårsrapport för jävsnämnden 
avseende januari-augusti år 2022 
JVN 2022/17 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna 

densamma till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti för jävsnämnden. Rapporten innehåller 
uppföljning avseende ekonomi, personal och verksamhet för perioden januari – augusti 2022 samt 
en helårsprognos avseende nämndens ekonomi. 

Helårsprognosen för jävsnämnden visar ett överskott mot budget med 90 tkr. Avvikelsen 
motsvarar 28,3 procent av nämndens budgetram för år 2022 och beror på lägre 
personalkostnader (lönekostnader och arvoden) än budgeterat.  

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 2022”, 

förvaltningschef Jenny Bekman, 2022-08-23. 
 Delårsrapport januari- augusti 2022 - Jävsnämnden. 
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§ 12 Beslut om sammanträdesdagar för 
jävsnämnden avseende år 2023 
JVN 2022/18 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att fastställa jävsnämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 

2023 enligt följande: 
 

3 mars 2 juni  
1 september 1 december 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för nämnden för år 2023. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på datum. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att fastställa jävsnämndens ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 
 

3 mars 2 juni  
1 september 1 december 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2023”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2022-08-22. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 Beslut om redovisning av behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 
JVN 2022/10 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lämna följande redovisning till dataskyddsombudet.  

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att 
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje 
land inom dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder omgående.  

Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land.   

Av dataskyddsombudets begäran framgår bland annat följande. Dataskyddsombudet begär in 
underlag från de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört 
en inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna.  Av underlaget ska det framgå om de 
personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring av personuppgifter till tredje land 
sker i enlighet med dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker 
till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen 
sker med stöd av standardavtalsklausuler. I de fall överföringen sker med stöd av 
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits eller planeras att vidtas 
kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens rekommendationer.  

Vidare anges att syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.  

I skrivelsen 2020-09-04 lämnade dataskyddsombudet följande förslag på åtgärder för 
personuppgiftsansvarig:  

- Se till att ha en uppdaterad registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar där det 
framgår vilka tredjelandsöverföringar som sker. Observera att det inte bara är själva 
lagringsplatsen som är avgörande. Det är inte bara när uppgifter faktiskt flyttas till tredjeland 
och lagras där som reglerna om tredjelandsöverföringar blir aktuella utan även när någon 
ges tillgång från tredjeland, även om uppgifterna lagras inom EU. 

- Kontakta aktuella personuppgiftsbiträden/leverantörer och efterfråga hur de kommer agera 
i den uppkomna situationen. Hur tänker biträdena kring dels Privacy Shield dels 
standardavtalsklausulerna?  
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- Kontrollera leverantörskedjorna. Vad har personuppgiftsbiträdena/leverantörerna (även 
inom Sverige och EU) för eventuella underleverantörer? Det kan vara en bra idé att begära 
ut en uppdaterad lista över underleverantörer för att få full kontroll. 

- Gör och dokumentera risk- och konsekvensbedömningar avseende överföring av 
personuppgifter till tredjeland. 

- Upphör med överföring om ni kommer fram till att adekvat skyddsnivå inte kan uppnås (och 
annan grund för överföring saknas). 

- Genomför förhandssamråd med Datainspektionen vid tveksamhet. 

Förvaltningen har registrerat de personuppgiftsbehandlingar som genomförs i jävsnämnden i en 
registerförteckning. Det finns inte något personuppgiftsbiträde i tredje land för de registrerade 
personuppgiftsbehandlingarna i jävsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lämna följande redovisning till 

dataskyddsombudet.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till 

tredje land”, förvaltningschef Jenny Beckman, 2022-08-08. 
 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land” 
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24. 

 PM ”Information till personuppgiftsansvarig- Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, dataskyddsombud Elinor Stenberg,  
2020-09-04 (JVN 2020/30). 

Sändlista 
Jävsnämndens dataskyddsombud 
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§ 14 Anmälan av delegationsbeslut 
JVN 2022/3 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att 

lägga den till handlingarna. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-08-24. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - bygg, 2022-08-23. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - miljö, 2022-08-25. 

 

10



Sammanträdesprotokoll 
Jävsnämnden, 2022-09-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 Rapporter och inkomna skrivelser 
JVN 2022/5 

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 
2022-02-25 - 2022-08-24. 

JVN 2021/20 Beslut KF 2022-02-28 Val av jävsnämnd 

JVN 2022/11 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 2021 

JVN 2022/11 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2021 

JVN 2022/12 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om antagande av policy mot våld i nära relation 

JVN 2022/13 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning 

JVN 2022/14 Beslut KS 2022-05-11 
Beslut om revidering av riktlinje för beredning motioner och e-
förslag 

JVN 2022/15 Beslut KS 2022-05-11 
Beslut om revidering av dokument- och informationshanteringsplan 

JVN 2022/16 Beslut KS 2022-06-15 
Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023 

 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista jävsnämnden 2022-09-02”, registrator Marie Anebreid, 

2022-03-18. 
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§ 16 Information från ordförande och 
förvaltningschef 
JVN 2022/2 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om följande: 

- I dagsläget är det inga ärenden på gång till jävsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 - 
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