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Uppdragsbeskrivning 
Uppdrag enligt budget Jävsnämndens uppdrag är att säkerställa att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

(MSN) undviker att hamna i jävssituation när tillsyn, beslut och myndighetsutövning sker mot den egna 

verksamheten. Det gäller framför allt inom områdena:  

• Bygglov 

• Tillsyn enligt miljöbalken 

• Livsmedelstillsyn 

• Detaljplanearbete 

Året som gått  
Av 4 planerade sammanträden hade Jävsnämnden enbart 2 sammanträden under året. Det kom inte in några 

jävsärenden under året varpå 2 sammanträden ställdes in. De ärenden som behandlades var anmälnings- och 

delegationsärenden, interkontrollplan, budget och andra interna årsrelaterade dokument. 

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden  
Jävsnämnden är inte specifikt dedikerat till något målområde i kommunfullmäktige. Indirekt berörs nämnden 

av de mål som finns för Miljö- och samhällbyggsnämnden (MSN). Alla måluppfyllelser inom dessa tas upp och 

redovisas i MSN Verksamhetsberättelse.  

Årets ekonomiska resultat, tkr 

Verksamhet Utfall 2022  Budget 2022  Avv Budget 

2022  

Utfall 2021  Utf 2022 jmf 

2021  

Nämnd -19 -100 81 -13 -6 

Summa  

Jävsnämnden 

-19 -100 81 -13 -6 

 

Utfall jämfört med budget 
Jävsnämnens samlade resultat för år 2022 blev -19 tkr jämfört med budet på – 100 tkr. Det ger en 

budgetavvikelse med -81 tkr. Jävsnämnden förbrukade inte tilldelad budget då antalet sammanträden var 

färre än planerat och att årsarvodet inte betalades ut.  

Utfall jämfört med föregående år 
Jävsnämndens totala utfall på 19 tkr är att jämföra med 2021 års utfall på 13 tkr. Sammanträdesarvode, Intern 

representation och Leasing av datorer låg lite högre än föregående år. 
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Internkontroll 
Nämnden antog internkontrollplanen för 2022 vid sammanträde 2022-03-07. Kontroll har genomförts i 

enlighet med metod och frekvens i internkontrollplanen och kontrollen visar inga avvikelser mot 

kontrollmomenten. 

Volymer och nyckeltal 
Jävsnämnden har så få ärenden på sitt bord så att ta fram specifika volymer och nyckeltal bedöms varken som 

realistiskt eller nödvändigt. 

Förväntad utveckling på längre sikt 
Nyköpings kommun växer vilket ställer höga krav på effektivitet, kvalitet och resurstillgång i den 

fysiskaplaneringen vilket medför att det kommer bli något fler ärenden även till Jävsnämnden. 
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