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Sara Berg | Administratör
033-4305568 | sara.berg@bollebygd.se
Jävsnämnden

Revidering av delegationsordning och –föreskrifter för
Jävsnämnden 2019
Förslag till beslut
Jävsnämnden beslutar att ändra delegationsföreskrifterna för jävsnämnden i enlighet
med upprättat förslag. Ändringen innebär att nämnden undantar grupper av
delegationsbeslut från att anmälas till nämnden, i syfte att effektivisera nämndarbetet.
Dessa delegationsbeslut ska istället redovisas genom upprättande av
beslutsförteckningar som anmäls till nämnden inför sammanträdena. Särskilt intressanta
beslut ur dessa beslutsförteckningar redovisas även i sin helhet för nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att ändra delegationsordningen i enlighet
med upprättat förslag. Ändringarna innebär, utöver smärre justeringar av
laghänvisningar, framförallt att jävsnämndens delegationsordning nu följer
samhällsbyggnadsnämndens, inom de områden som är aktuella för jävsnämndens
verksamhet.

Ärendet
I den nya kommunallagen (2017:725) ges de kommunala nämnderna en större möjlighet
att själva besluta i vilken omfattning beslut fattade med stöd av delegation från nämnden
ska anmälas till densamma. Motivet till lagändringen har varit att minska den
administrativa bördan för nämnden genom att från den tidigare anmälningsskyldigheten
främst undanta beslut av mer rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har
anledning att följa särskilt (prop. 2016/17:171 s 210).
Förändringen av anmälningsskyldigheten för delegationsbesluten påverkar inte
nämndens ansvar över de fattade besluten. För att nämnden ska kunna fullgöra sin
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skyldighet att granska och följa verksamheten redovisas delegationsbeslut genom
beslutsförteckningar vid varje nämndssammanträde. Särskilt intressanta beslut
redovisas också i sin helhet för nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har också att årligen revidera delegationsordningen.
Föreslagna förändringar i delegationsordningen innebär framför allt att jävsnämndens
delegationsordning nu följer samhällsbyggnadsnämndens, inom de områden som är
aktuella för jävsnämndens verksamhet. Detta förfarande ökar effektiviteten inom
förvaltningen och minskar risken för misstag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning och –föreskrifter för jävsnämnden
2019, 2019-02-28, JN2018/15-3
Förslag på ny delegationsordning för jävsnämnden, 2019-02-28, JN2018/15-1
Förslag på nya delegationsföreskrifter för jävsnämnden, 2019-02-28, JN2018/15-2
Skickas till
Nämndsekreterare
Webben
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