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Jävsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

KALLELSE 
Jävsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-11-19 kl. 13:30 
Plats: Dimbo 
Justerare: Henrik Vang (V)  
 
Gruppmöte hålls kl. 13:00 i Ekedalen 
 
Kallade 
Ledamöter 
Torgny Hedlund (KD) ordförande, Henrik Vang (V) vice ordförande, Henning 
Söndergaard (S) 
 
Ersättare 
Gunilla Djurberg (S), Lena Alteg (M) 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Beslut om svar på ansökan om nedtagning av träd på 
Kungsbroområdet 

 

2 Information om pågående ombyggnation på Tidaholms 
museum 

2020/15 

3 Beslut om antagande av intern kontrollplan 2021-2022 
för jävsnämnden 

2021/24 

4 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020-
2021 och uppföljning av jävsnämndens arbete med 
intern kontroll 2020-2021 

2020/34 

5 Beslut om budget för jävsnämnden för år 2022 2021/23 

6 Beslut om yttrande angående förslag om återkallande 
av uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 

2021/22 

7 Anmälan av delegationsbeslut 2021/3 

8 Rapporter och inkomna skrivelser 2020/38 

9 Information från ordförande 2021/2 

10 Information från förvaltningschef 2021/2 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-08

1 (2)

Ärendenummer
BYGG.2021.391 Jävsnämnden

Jävsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon:0502-60 60 00
E-post:tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Ninni Hellqvist
0502 606011
ninni.hellqvist@tidaholm.se
Bygglovshandläggare

Tjänsteskrivelse - Ansökan om nedtagning av träd på
Kungsbroområdet

Ärendet
Ansökan avser marklov för nedtagning av en 100-årig alm som enligt
detaljplanen S162 är skyddad.

Beslutsunderlag
Egenkontrollplan
Situationsplan - Träd
Utlåtande om Almen
Ansökan
Debiteringsunderlag timme
Träd på Kungsbro.pdf
S162 Plankarta.pdf

Utredning
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 till 40 cm.

Det finns två utlåtande från två oberoende företag, båda utlåtande 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 vi konstatera att man har grävt väldigt nära trädet,
detta kan påverka levnadskraften i trädet.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.

Förslag till beslut

· Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut
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Jävsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon:0502-60 60 00
E-post:tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Upplysningar

Ett marklov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag
beslutet vann laga kraft.

Åtgärderna får inte påbörjas förrän Jävsnämnden har lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 § PBL).

Avgiften för bygglovet är 4 500 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-11-12,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900).

Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat.

Bilagor
Hur man överklagar
Egenkontrollplan
Situationsplan - Träd
Utlåtande om Almen
Ansökan
Debiteringsunderlag timme
Träd på Kungsbro.pdf
S162 Plankarta.pdf
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Enkel kontrollplan 
 

Byggherre Datum 
Tidaholm kommun 20211101 

Adress Kontaktperson 
Torggatan 26 A Marcus Boström 

Postadress Telefon 
52283 Tidaholm 0502-606209 

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 
INNERSTADEN 2:1 Östra Drottningvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt Kontroll avser Datum Sign 
1 Rätt träd tas ner. Inom markerad röd ring på bild ovan.   

2 Arborist har utbildning för nedtagning av träd   

3 Bortforsling av träd sker utom fara för trafik eller individ.   

4 Avstängning vid nedtagning.   

5 Mark återställs med bärlager   

 

……………………………………………….  …………………………………………….. 
Underskrift Byggherre   Datum 
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Borttagning och plantering av träd

november 1, 2021Primärkarta 2020
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1:600

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

o
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Utlåtande om Almen i Tidaholm 

 

Vitaliteten i Almen bedöms vara ca 30% i nuläget. Kronan består till största delen av 3 

stammar, varav en är helt död och måste tas bort. De övriga 2 verkar ha svag tillväxt och är 

eventuellt döende i topparna. Ovanligt många av de lägre grenarna har mycket dålig 

vitalitet. Det är även en spricka mellan den döda stammen och de övriga 2. 

Hade den stått i skymundan hade den kunnat stå kvar orörd men nu skulle den behöva en 

kraftig säkerhetsbeskärning som skulle förstöra dess estetik och dessutom vara kostsam. Vår 

bedömning är att den är sakta döende och då är sådana åtgärder tveksamma. Vi anser även 

att den löper stor risk att drabbas av Almsjukan inom några år. Markjobben som nu kommer 

ske runt trädet kommer göra hälsan ännu sämre. Vi rekommenderar att ta ner Almen före 

ev. byggnation sker.  

 

/ 

Pers skog och maskin AB 

Svensk trädtjänst/Arvid Marinder. ETW och TRAQ certifierad Arborist 
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Ärendenummer
BYGG.2021.391

Jävsnämnden
Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 60 00
E-post: tidaholm.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Ninni Hellqvist TIDAHOLMS KOMMUN
Bygglovshandläggare
0502 606011 52283 TIDAHOLM
ninni.hellqvist@tidaholm.se

INNERSTADEN 2:1 - Beräkningsunderlag för nedtagning
av träd

Namn TIDAHOLMS KOMMUN, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Adress
Postnummer/Ort 52283 TIDAHOLM

BERÄKNING (enligt tabell 15 Bygglov för anläggningar samt tabell 19

Tidsersättning, Plan –och bygglovstaxa)

(Enligt tabell 10 och 11 plan- och bygglovstaxa)

5 tim x 900 kr = 4 500 kr

Slutsumma att fakturera 4 500 kr

Kontering

N3 Bygglovsavgift 4 500 kr
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Antagen av kommunfullmäktigt 2015-06-22
Laga kraft 2016-06-07

S162
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“Vitalitetsbesiktning av Alm. 

 
Resultat av vitalitetsbesiktning av alm för Tidaholms kommun. 

Objektet var vid besökstiden avlövad, men den okulära besiktningen visar på nedsatt vitalitet och 

det fanns tecken på almsjuka, tydliga spår av tidigare toppning var också tydliga och trädet hade på 

flera ställen barksläpp och klassiska döda grenar med små hål i av insekter, ett typiskt tecken på 

almsjukan då många av grenarna var långt ut i kronans lövverk. 

Det fanns också frilagda rötter med tydliga maskinella skador, även på rötterna fanns murken ved 

och begynnande rötspridning. 

Jag fann också samlingar av svamp vid rothalsarna och runtomkring förankringsrötterna, det är 

misstänkt Armillaria Mellea -“Honungsskivling” men inga tydliga Rhitzomorpher hittades så det är 

omöjligt att artbestämma fynden med okulärbesiktning. 

Rekommendationen i ärendet är fällning och återplantering, detta då det planeras anläggas en ny 

asfalterad yta i direkt anslutning till trädets rötter. 

Ted Syhlén / Jackssons Trädvård 

Etw Certifierad Arborist.   

28/10-21 
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-12 
 
Ärendenummer 
2020/15 Jävsnämnden 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om pågående ombyggnation på 
Tidaholms museum 
 
Ärendet 
En av bygglovshandläggarna kommer till jävsnämnden för att informera om 
hur det går med ombyggnationen på Tidaholms museum. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

14



 1/1 

 

Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-10 
 
Ärendenummer 
2021/24 Jävsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av intern kontrollplan 
2021/2022 för jävsnämnden 
 
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 3 risker som ska 
kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för 
jävsnämnden i mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2021/2022. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn i direkt mening.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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JÄVSNÄMND 

Intern kontrollplan 2021/2022 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 
I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Redovisningsrisker 
• Finansiella risker 
• Legala (juridiska) risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Uppföljning av rutin för 
ärendeprocess 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att det finns en känd, 
fungerande och uppdaterad 
rutin för hantering av ärenden 
som ska behandlas på 
jävsnämnden samt att det 
förekommer fungerande 
arbetsmöten. 
 
Metod - HUR? 
Uppföljning av att samtliga 
berörda tjänstemän har 
vetskap om rutinen samt att 
rutinen är aktuell 
 
Frekvens - NÄR? 
Årsvis 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, kanslichef 
 

Rutin färdigställas 
samt 
informationsinsats 
till samtliga 
tjänstepersoner 

 Otydlig 
ansvarsfördelning och 
bristande insyn i 
ärendesystem 
 
Om ansvarsfördelningen 
upplevs som mindre tydlig 
mellan tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltninge
n och jävsförvaltningen samt 
att tjänstepersoner på 
jävsförvaltningen inte har insyn 
i verksamhetssystem kan det 
innebära att ärenden bereds 
och beslutas av fel nämnd eller 
att ärenden blir försenade. 

Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
6. Medium 

Kontroll av behörigheter till 
verksamhetssystem 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Kontrollen syftar till att 
säkerställa att förvaltningschef 
och registrator vid 
jävsförvaltningen har tillgång till 
verksamhetssystem för 
byggärenden samt 
miljöärenden (Castor). 
 
Metod - HUR? 
Kontroll av behörigheter till 
verksamhetssystem Castor 
 
Frekvens - NÄR? 
1 ggr per år 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, kanslichef 
 

 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Handläggare anställda 
vid den förvaltning som de 
ska utöva 
myndighetsutövning mot 
 
Om handläggare som ska 
utöva myndighetsutövning är 
anställda på den förvaltning 
som de ska utöva 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Omvärldsanalys av 
jävsnämnder 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet med kontrollen är att 
granska och analysera hur 
andra kommuner arbetar för att 
säkerställa en fungerande och 
robust organisation. 
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 
Metod - HUR? 
Kontrollmetoden är att granska 
och analysera hur andra 
kommuner arbetar med 
jävsnämnd och jävsförvaltning 
samt gå igenom och analysera 
aktuella domar. 
 
Frekvens - NÄR? 
Årsvis 
 
Utförare - VEM? 
Jenny Beckman, kommunjurist 
 

myndighetsutövningen mot kan 
det innebära en jävssituation 
samt svårigheter för enskilda 
tjänstepersoner att bereda 
ärendet neutralt och utan 
påtryckning. Det kan även 
innebära en risk för att en 
överinstans vid ett eventuellt 
överklagande återförvisar 
beslutet. 

 Jävsförvaltningen 
hanteras av 
kommunkansliet 

2.3 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Intervjuer med tjänstepersoner 
om eventuella påtryckningar 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet med kontrollen är att 
granska i vilken utsträckning 
tjänstepersoner som 
handlägger ärenden för 
jävsnämnden upplever att de 
blir utsatta för påtryckningar. 
 
Metod - HUR? 
Intervjuer 
 
Frekvens - NÄR? 
1 gång om året 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, förvaltningschef 
 

  Tjänstepersoner blir 
utsatta för påtryckningar 
 
Om tjänstepersoner blir utsatta 
för påtryckningar att inte 
handlägga ärenden på ett 
rättssäkert och korrekt sätt kan 
det innebära att beslut fattas 
på felaktiga grunder och att 
förtroendet för jävsnämnden 
blir lidande 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

 Noggrann 
genomgång av 
ärenden och 
beredninsgproces
s 
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 

3.1 Legala (juridiska) risker 

Felaktig hantering av personuppgifter 

Beskrivning och riskvärde 
Om vi inte hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt kan det innebära att uppgifter förloras, 
böter kan utdelas samt att kommunen lider förtroendeskada 
 
6. Medium 
 
 

Kontroll Kommentar 

Uppföljning personuppgiftshantering 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att det finns aktuell rutin för hantering 
av personuppgifter i enlighet med 
GDPR och att den är känd. 
 
Att det finns en uppdaterad 
registerförteckning på 
personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom jävsnämnden. 
Metod - HUR? 
Granskning av att det finns en aktuell 
rutin samt kontroll att anställda känner 
till den. 
 
Granskning att det finns en uppdaterad 
registerförteckning. 
 

Förvaltningen har granskat att det finns aktuella rutiner för hantering 
av personuppgifter samt granskat att rutinerna är kända för de 
tjänstepersoner som handlägger för jävsnämnden. Intervjuer har 
genomförts med 5 tjänstepersoner. 
Förvaltningen har granskat huruvida det finns en uppdaterad 
registerförteckning på personuppgiftsbehandlingar inom 
jävsnämnden. Granskningen visar att det inte finns en sådan och 
detta måste åtgärdas. Registerförteckningen skulle ha tagits fram 
under 2020 men arbetet blev förskjutet på grund av covid 19 
pandemin. 

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Upprätta registerförteckning för 
Jävsnämnd 

Förvaltningen har upprättat en 
registerförteckning för jävsnämnden. 

2021-10-
31 

 
Avslutad 
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 
 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Ja  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  

22



 
8

4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Ja  

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Ja  

4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 
 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Nej  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Försenad Se över checklistan i 
introduktionsprogrammet 

2021-01-
31 
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-10 
 
Ärendenummer 
2020/34 Jävsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
2020/2021 och uppföljning av jävsnämnden arbete med intern 
kontroll 2020/2021  
 
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 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, avsnitt 3. 
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Förvaltningen har även gjort en uppföljning av jävsnämndens arbete med 
intern kontroll för 2020/2021. Denna uppföljning redovisas även i samma 
rapport som den interna kontrollplanen för 2021/2022, 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.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2021/2022, avsnitt 3, avsnitt 4, 

2021-11-10. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till 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. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 
I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Redovisningsrisker 
• Finansiella risker 
• Legala (juridiska) risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Uppföljning av rutin för 
ärendeprocess 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att det finns en känd, 
fungerande och uppdaterad 
rutin för hantering av ärenden 
som ska behandlas på 
jävsnämnden samt att det 
förekommer fungerande 
arbetsmöten. 
 
Metod - HUR? 
Uppföljning av att samtliga 
berörda tjänstemän har 
vetskap om rutinen samt att 
rutinen är aktuell 
 
Frekvens - NÄR? 
Årsvis 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, kanslichef 
 

Rutin färdigställas 
samt 
informationsinsats 
till samtliga 
tjänstepersoner 

 Otydlig 
ansvarsfördelning och 
bristande insyn i 
ärendesystem 
 
Om ansvarsfördelningen 
upplevs som mindre tydlig 
mellan tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltninge
n och jävsförvaltningen samt 
att tjänstepersoner på 
jävsförvaltningen inte har insyn 
i verksamhetssystem kan det 
innebära att ärenden bereds 
och beslutas av fel nämnd eller 
att ärenden blir försenade. 

Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
6. Medium 

Kontroll av behörigheter till 
verksamhetssystem 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Kontrollen syftar till att 
säkerställa att förvaltningschef 
och registrator vid 
jävsförvaltningen har tillgång till 
verksamhetssystem för 
byggärenden samt 
miljöärenden (Castor). 
 
Metod - HUR? 
Kontroll av behörigheter till 
verksamhetssystem Castor 
 
Frekvens - NÄR? 
1 ggr per år 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, kanslichef 
 

 

2.2 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Handläggare anställda 
vid den förvaltning som de 
ska utöva 
myndighetsutövning mot 
 
Om handläggare som ska 
utöva myndighetsutövning är 
anställda på den förvaltning 
som de ska utöva 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

Omvärldsanalys av 
jävsnämnder 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet med kontrollen är att 
granska och analysera hur 
andra kommuner arbetar för att 
säkerställa en fungerande och 
robust organisation. 
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Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 
Metod - HUR? 
Kontrollmetoden är att granska 
och analysera hur andra 
kommuner arbetar med 
jävsnämnd och jävsförvaltning 
samt gå igenom och analysera 
aktuella domar. 
 
Frekvens - NÄR? 
Årsvis 
 
Utförare - VEM? 
Jenny Beckman, kommunjurist 
 

myndighetsutövningen mot kan 
det innebära en jävssituation 
samt svårigheter för enskilda 
tjänstepersoner att bereda 
ärendet neutralt och utan 
påtryckning. Det kan även 
innebära en risk för att en 
överinstans vid ett eventuellt 
överklagande återförvisar 
beslutet. 

 Jävsförvaltningen 
hanteras av 
kommunkansliet 

2.3 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Intervjuer med tjänstepersoner 
om eventuella påtryckningar 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet med kontrollen är att 
granska i vilken utsträckning 
tjänstepersoner som 
handlägger ärenden för 
jävsnämnden upplever att de 
blir utsatta för påtryckningar. 
 
Metod - HUR? 
Intervjuer 
 
Frekvens - NÄR? 
1 gång om året 
 
Utförare - VEM? 
Anna Eklund, förvaltningschef 
 

  Tjänstepersoner blir 
utsatta för påtryckningar 
 
Om tjänstepersoner blir utsatta 
för påtryckningar att inte 
handlägga ärenden på ett 
rättssäkert och korrekt sätt kan 
det innebära att beslut fattas 
på felaktiga grunder och att 
förtroendet för jävsnämnden 
blir lidande 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

 Noggrann 
genomgång av 
ärenden och 
beredninsgproces
s 
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021 
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 

3.1 Legala (juridiska) risker 

Felaktig hantering av personuppgifter 

Beskrivning och riskvärde 
Om vi inte hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt kan det innebära att uppgifter förloras, 
böter kan utdelas samt att kommunen lider förtroendeskada 
 
6. Medium 
 
 

Kontroll Kommentar 

Uppföljning personuppgiftshantering 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Att det finns aktuell rutin för hantering 
av personuppgifter i enlighet med 
GDPR och att den är känd. 
 
Att det finns en uppdaterad 
registerförteckning på 
personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom jävsnämnden. 
Metod - HUR? 
Granskning av att det finns en aktuell 
rutin samt kontroll att anställda känner 
till den. 
 
Granskning att det finns en uppdaterad 
registerförteckning. 
 

Förvaltningen har granskat att det finns aktuella rutiner för hantering 
av personuppgifter samt granskat att rutinerna är kända för de 
tjänstepersoner som handlägger för jävsnämnden. Intervjuer har 
genomförts med 5 tjänstepersoner. 
Förvaltningen har granskat huruvida det finns en uppdaterad 
registerförteckning på personuppgiftsbehandlingar inom 
jävsnämnden. Granskningen visar att det inte finns en sådan och 
detta måste åtgärdas. Registerförteckningen skulle ha tagits fram 
under 2020 men arbetet blev förskjutet på grund av covid 19 
pandemin. 

 

Åtgärder Kommentar Slutdatu
m Status 

Upprätta registerförteckning för 
Jävsnämnd 

Förvaltningen har upprättat en 
registerförteckning för jävsnämnden. 

2021-10-
31 

 
Avslutad 
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021 
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§. 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att 
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan. 
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll 
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring 
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av 
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer. 
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll. 

4.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en kännedom i 
organisationen om vad intern 
kontroll innebär. 
 
Vi utbildar och/eller informerar 
regelbundet om vad intern 
kontroll är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med intern 
kontroll. 

  Ja  

Det finns en tydlig struktur 
och ansvarsfördelning för 
arbetet med intern kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar ansvar för 
en fungerande intern 
kontrollmiljö och säkerställer att 
det utformas rutiner som kan 
behövas för den specifika 
verksamheten. 
Det finns utsedda ansvariga för 
arbetet med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder inklusive 
rapportering.  
Det finns en dokumenterad 
tidsplanering över året för arbetet 
med intern kontroll. 

  Ja  

Ledningen informeras om fel 
och brister i organisationen. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera 
upptäckta fel och brister i 
organisationen. 

  Ja  

Ledningen informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och kanaler för att 
registrera och kommunicera att 
åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja  
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4.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Riskanalysen utgör underlag 
för internkontrollplan, åtgärder 
och granskningar. 
 
Arbetet med internkontroll utgår 
från riskanalysen och omfattar 
alla delar av nämndens 
verksamhet. 

  Ja  

Samtliga verksamheter är 
involverade i arbetet med 
riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter medverkar i 
arbetet med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån sannolikhet och 
konsekvens, kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Ja  

4.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Det finns en relevant och 
konsekvent genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder är 
dokumenterade och genomförs 
av medarbetare på olika nivåer i 
verksamheten.   
Granskningsmetoder som är 
mest lämpliga för respektive 
verksamhet används. 

  Ja  

4.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Ledningsgruppen 
kommunicerar kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Ja  

Nya anställda får introduktion 
om intern kontroll 
 
Vi ser till att nya anställda, som 
en del i introduktionen, får 
information och utbildning om 
internkontrollarbete och sitt eget 
ansvar. 

  Nej  

 

Status Åtgärder Slutdatu
m 

Kommentar 

 Försenad Se över checklistan i 
introduktionsprogrammet 

2021-01-
31 
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, Antal 2021 Kommentar 2021 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt med att 
sätta in åtgärder när vi hittar fel 
och brister i verksamheten. Vi 
följer upp att åtgärderna 
genomförs. 

  Ja  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning och 
nämnd. 
 
Återkoppling av resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-/bolagsledningen 
görs. 

  Ja  
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-10 
 
Ärendenummer 
2021/23 Jävsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om jävsnämndens budget för år 2022 
 
Ärendet 
Jävsnämndens budget uppgår till 318 tusen kronor för 2022 enligt strategisk 
plan och budget 2022-2024 som fastställdes av kommunfullmäktige § 
121/2020, 2020-09-27. 
 
Budgetramen är 2 tusen kronor högre än för 2021 och baseras på traditionell 
budgetuppräkning utan anpassningskrav. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive enhet inom 
jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Budgetram per enhet jävsnämnden 2022.  

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
Jävsnämnden föreslås besluta: 
 

• att godkänna förslag till budget för jävsnämndens enheter avseende år 
2022. 
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Budgetram per enhet - jävsnämnden (tusen kronor)

Enhet Budget 2021 Indexuppräkning 0,6 % Anpassning Budget 2022 Förändring

8001 - Jävsnämnden 82 0 0 82 0

8101 - Jävsförvaltning 234 2 0 236 2

316 2 0 318 2
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-09 
 
Ärendenummer 
2021/22 Jävsnämnden 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Yttrande angående förslag om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
 
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. Nämnda 
partier står bakom den budget avseende år 2022 som kommunfullmäktige 
beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under återstoden av 
mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas 
till jävsnämnden för yttrande.  
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
- 
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Jävsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 00 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/350 

§ 271 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar 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. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom 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 finns det 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.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas 
till jävsnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta 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. 

 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-12 
 
Ärendenummer 
2021/3 Jävsnämnden 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Jävsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
förra sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden 

under perioden 2021-08-31 - 2021-11-12. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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Jävsbeslut 2020-08-31 -- 11-12
Datumperiod: 2021-08-31 - 2021-11-12

Beslutsdatum Beslutsnumer Ärendebeskrivning Fastighet Ärende

2021-09-13 7.3.8 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna MADÄNGSHOLM 5:37 NATUR.2021.210

2021-10-21 6.1.1 Registrering av livsmedelsanläggning MIDGÅRD 13 LIV.2021.382

2021-10-27 5.2.3 Ansökan om marklov för borttagande av träd INNERSTADEN 2:1 BYGG.2021.366

2021-10-29 6.2.1 Årlig kontrolltid MIDGÅRD 13 LIV.2021.392

2021-11-01 6.1.1 Registrering av livsmedelsanläggning ASTRAKANEN 1 LIV.2021.396

2021-11-01 6.1.1 Registrering av livsmedelsanläggning HELLIDEN 2:9 LIV.2021.398

2021-11-01 6.1.1 Registrering av livsmedelsanläggning MIDGÅRD 15 LIV.2021.394

2021-11-01 6.2.1 Årlig kontrolltid MIDGÅRD 15 LIV.2021.395

2021-11-12 Sida 1 av 2

42



Beslutsdatum Beslutsnumer Ärendebeskrivning Fastighet Ärende

2021-11-01 6.2.1 Årlig kontrolltid ASTRAKANEN 1 LIV.2021.397

2021-11-04 6.2.1 Årlig kontrolltid HELLIDEN 2:9 LIV.2021.403

Antal ärenden 10

2021-11-12 Sida 2 av 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-08 
 
Ärendenummer 
2020/38 Jävsnämnden 
 
Marie Anebreid 
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapportlista jävsnämnden 2021-11-19 
 
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 

 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 
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