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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: JVN 2022/8 

2022-03-03 Jävsnämnden 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

Tjänsteskrivelsen- Tillsynsplan och behovsutredning 
2022 plan-och bygglagen  
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan och behovsutredning 2022 enligt plan och 
bygglagen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan och behovsutredning för år 2022. 
Tillsynsplanen har behandlats och antagits av samhällsbyggnadsnämnden vid deras sammanträde 
2021-12-16 

Enligt 11 kap. 3 § i Plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska tillsyn utövas av regeringen, 
länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheterna i övrigt som regeringen bestämmer och av 
byggnadsnämnden (tillsynsmyndighet). 

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv. I 
behovsutredningen och tillsynsplanen ingår vissa objekt som omfattas av jäv och dessa hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer med jävsnämnden som ansvarig nämnd.  

Objekten är dock inte specificerade och det går därför inte att på förhand avgöra exakt i vilka fall 
jävsnämnden kommer att vara ansvarig för tillsyn enligt tillsynsplanen. Jävsnämnden ska därför 
godkänna tillsynsplanen och behovsutredningen 2022 i sin helhet.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Beslutsunderlag 
 Tillsynsplan och behovsutredning 2022 enligt plan och bygglagen 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Inledning 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut, och övrig myndighetsutövning i ären-
den där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på 
grund av jäv. I behovsutredningen och tillsynsplanen ingår vissa objekt som 
omfattas av jäv och dessa hanteras av förvaltningens handläggare med jävs-
nämnden som ansvarig nämnd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare verka för en god byggnadskultur och 
en stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande 
lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.  
 
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt 
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas.  
Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och 
stöd. Det är viktigt för det allmännas förtroende att samhällsbyggnadsnämn-
derna lever upp till sitt ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes 
möjlighet att bygga inte grundas på lagar och bestämmelser utan på grannars 
goda vilja.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även arbeta för att skapa en attraktiv  
kommun.  
 
Tillsynsplanen leder till att tillsynsarbetet kan planeras samt att uppföljning och  
utvärdering av Samhällsbyggnadsnämnden tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker vid anmälan samt på Samhällsbyggnadsnämndens egna initiativ 
enligt denna tillsynsplan.   
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Tillsyn 
 
Målet med Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn är att; 
 

• se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 
• se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och 

sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte 
uppkommer 

• säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd 
som krävs och att samhällets lagar och regler följs 

 
 
Områden för tillsyn 
 
Enkelt avhjälpta hinder 
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla.  
Detta innebär att alla enkla avhjälpta hinder på allmänna platser samt i  
publika lokaler ska avhjälpas. 
 
Ovårdade fastigheter & tomter 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och 
tekniska egenskaper bevaras. Tomter, allmänna platser och andra  
byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för  
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte 
uppkommer. 
 
Olovligt byggande 
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs.  
Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det skall  
finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked. 
 
Hissar och andra motordrivna anordningar 
Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom  
bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 
 
Obligatorisk ventilationskontroll 
Kontroll av ventilation i byggnader ska utföras inom bestämd intervall och visa 
på godkänd funktion. 
 
Lekplatser 
Tillsyn på säkerhet och tillgänglighet på alla kommunens lekplatser,           
kommunala och privata. 
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IMD, Individuell mätning och debitering 
Enligt lagen (2014:267) om energimätning i byggnader ska den eller de kom-
munala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (bygg-
nadsnämnden) ha tillsyn över att de skyldigheter som anges i 2, 3 och 5–8 §§ 
fullgörs. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter.  
 
Utöva tillsyn 
 
Bevaka 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda.  
Tillsynen ska planeras årsvis genom en tillsynsplan som visar  
behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. 
 
Utreda 
Så fort det finns misstanke om att det förekommer företeelser inom  
tillsynsområdet ska ett tillsynsärende påbörjas omgående. Utredningen ska 
visa på om det förekommer en förseelse eller inte och ska avslutas med beslut 
om att fortsätta ärendet med ett ingripande eller att avsluta ärendet.  
Ärendet skall diarieföras. 
 
Ingripa 
Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en förseelse eller den som 
gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till förseelsen med eller 
utan byggsanktionsavgift eller vite.  
Ingripandet avslutas med beslut om att rättelse är utförd eller att  
byggsanktionsavgiften är betald. 
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Rättslig reglering av Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn 
 
Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i såväl Plan- och 
bygglagen (PBL) samt i Plan- och byggförordningen (PBF) 
 
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
11 kap. 3§ Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de 
statliga myndigheterna i övrigt som regeringen bestämmer och av  
Samhällsbyggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). Tillsynsmyndigheterna 
ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala  
organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. 
 
11 kap. 5§ En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet 
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns  
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i  
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen  
eller i EU-förordningarna som rör frågor inom lagen tillämpningsområde. 
 
11 kap. 17-63§ De regler om ingripanden och påföljder som Samhällsbygg-
nadsnämnden förfogar över och som den – om förutsättningarna är  
uppfyllda – är skyldiga att tillämpa vid sin tillsyn. 
 
 
 
Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 
8 kap. 2§ Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar 
Samhällsbyggnadsnämnden för tillsynen över att 
 

1. Byggherren fullgör sina skyldigheter enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen och 

2. Bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24–26§§ samt 9 och 10 kap. Plan- 
och bygglagen (2010:900) och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 

 
8 kap. 8§ En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera         
tillsynsarbetet. 
 
9 kap. Innehåller precisering av sanktioner vid tillsyn. 
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Tillsynsområden 

 
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet   
 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har  
tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn 
till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.  
Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättning-
arna förändras.   
 
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket 
och 12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpnings föreskrifter, BFS 
2013:9, HIN 3-offentliga/ publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.  
 
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut  
tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2. 
  
Syfte  
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att  
funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna.  
Det är även viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten.  
I och med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande 
roll i målet om ett tillgängligt Sverige.  
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att publika lokaler ska var  
tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.  
 
 
Aktiviteter  
Inga specifika aktiviteter planeras under 2022. 

 
 
 
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK   
 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig att en OVK görs.  
Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.  
Vid en OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och  
egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när 
systemet togs i bruk.  
 
Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller  
föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa 
ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. 
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Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat 
inomhusklimat. 
  
Syfte  
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god  
innemiljö.  
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt 
prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn vistas bör  
prioriteras, då de är extra känsliga.  
  
 
Aktiviteter 
 

• Ha ett uppdaterat register över alla lokaler i kommunen där  
OVK-besiktningar ska genomföras.  

• Skicka påminnelse innan det är dags för ny kontroll och lägga in alla 
OVK-protokoll med bevakning för att enklare hålla koll på när ny  
besiktning ska genomföras.  
 

 
 
Hissar och andra motordrivna anordningar   
 
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.  
Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig  
besiktningsskylt i varje hiss.  
På skylten ska det framgå sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa 
gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året.  
 
Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar 
och skidliftar m.fl.  
 
 
Syfte  
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.   
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Aktiviteter  
 

• Ha ett uppdaterat register över alla lokaler i kommunen där  
hiss/motordrivenanordning finns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olov- ligt byggande - olovlig 
åtgärd   
 
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov  
(olovligt byggande).  
Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men 
som man gör utan bygglov.   
 
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har  
utförts utan bygglov ska Samhällsbyggnadsnämnden ta ut en  
byggsanktionsavgift.  
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Byggsanktionsavgift kan tas ut även när det gäller till exempel igångsättning 
av ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats 
eller när ett byggnadsverk börjat användas innan ett slutbesked utfärdats. 
   
Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 
efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt 
byggda.  
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till  
väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk.  
Det är kommunen som har bevisbördan vid ingripanden.  
 
Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om Samhällsbyggnads- 
nämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttra sig inom fem 
år efter överträdelsen. För andra typer av förelägganden finns  
däremot ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i  
efterhand för en olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom  
lovföreläggande.  
 
Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt 
värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning 
avser förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 
kulturvärden, på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller  
delvis. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov 
krävs eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljöer.  
 
Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för  
handel, hantverk eller industri krävs bygglov.  
Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska förändringen vara väsentlig, exempel på  
förändringar som är väsentlig ändring:  
 

• förskola - bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang 
• butik - restaurang, pizzeria eller café  
• industrilokal - detaljhandel   
• bostad -hotell eller kontor   
• kontor - butik, hotell eller verkstad  
• garage som bostadskomplement - lagerlokal som verksamhet 
• samlingslokal (exempelvis biograf) – kontor, bostad eller butik  

 
Kontroll av att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och 
slutbesked innan anläggningen tas i bruk 10 kap. 3§ PBL. 
  
Syfte   
Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp 
till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk 
rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och  
bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja.  
Samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som 
lagen ställer.   
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Aktiviteter  

• Arbeta förebyggande, boende i Tidaholms kommun ska bli medvetna 
om vad som är bygglovspliktigt.  

• Kartlägga byggnationen inom detaljplanerat område genom att  
kontinuerligt göra besök i olika delar av staden. 

  

 
 
Ovårdade fastigheter och tomter 
 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen 
och de tekniska egenskaperna bevaras.  
Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall ske så att byggnaden  
bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex.  
bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn till 
hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet.  
 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska  
underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande 
olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer.  
Tomter skall underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte. 
  
Reglerna återfinns i 8 kap 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF. 
 
Vid klagomål/anmälan om nedskräpning är det viktigt att den som tar emot  
anmälan klargör med anmälaren var nedskräpningen skett och vad den  
innehåller för att rätt nämnd/enhet ska kunna handlägga ärendet.  
Vid osäkerhet kring ansvar bör en gemensam bedömning göras på plats. 
  
Nedskräpning på tomtmark handläggs av byggnadskontoret.  
Är det farligt avfall inblandat ska ärendet handläggas av miljökontoret. 
Nedskräpning på allmän plats är det kommunens ansvar att städa upp. 
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Syfte   
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter och 
allmänna platser inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk för olycksfall 
och att betydande olägenheter inte  
uppkommer.  
   
 
Aktiviteter 
Minska andelen ovårdade hus och  
tomter genom att ställa krav på rättelse.  
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Lekplatser 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för säkerhet och                
tillgänglighet över alla lekplatser, kommunala som privatägda lekplatser. 
 
Fastighetsägare som till exempel bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller 
kommuner, ansvarar för att lekplatserna ska klara kraven från Plan- och bygg-
lagen, (PBL) och boverkets byggregler, (BBR). 

 
Kommunen kan vid behov stänga en lekplats där barn riskerar att skadas pga 
ett eller flera allvarliga fel på lekplatsen. Reglerna gäller även för staket, stäng-
sel och grindar på lekplatsen. 
 
Det finns inget krav på att besiktningar måste göras årligen utan kravet på fas-
tighetsägaren är att lekplatsen och lekredskapen skall vara säkra. 
 
Syfte   
Krav enligt BBR: ”Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personska-
dor begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap 
ska vara stötdämpande och i övrigt så utformande att risken för personskador 
vid en olycka begränsas.” 
   
 
Aktiviteter 
Inga specifika aktiviteter planeras 2022. 
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IMD, lag om energimätning i byggnader 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för tillsynen över installation 
av system för individuell mätning och debitering av uppvärmning och tapp-
varmvatten, IMD. 
 
I EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för 
värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet 
om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller för-
sörjs med fjärrvärmesystem. EU menar att IMD är en metod att minska energi-
behovet för uppvärmning (IMD värme) genom sänkt innetemperatur och mins-
kad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvatten). 
 
De byggnader som omfattas av IMD värme är de flerbostadshus som har 
sämst energiprestanda, cirka 14 procent av beståndet. I dessa byggnader är 
sannolikheten störst att en besparing som följd av sänkt innetemperatur ska 
uppväga kostnaderna för mätutrustningen. 
 
Syfte  
Att minska energibehovet för uppvärmning (IMD värme) genom sänkt inne-
temperatur och minskad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvat-
ten).  
 
Aktiviteter 
Tillsynsansvaret trädde ikraft 1 juli 2021. Under 2022 följande aktiviteter: 

• Analysera och få tillgång till uppgifter om vilka flerbostadshus som har 
en energiprestanda över det angivna gränsvärdet via energideklara-
tionsregistret för att kunna starta upp tillsynsarbetet.  

• Kommunen får ta ut avgifter för tillsynen och får också besluta om av-
gifternas storlek och därför behöver en taxa tas fram. 

• Se över delegationsordningen - 
• Uppdatera hemsida och informera om lagen. 
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Behovsutredning 
Behovsutredningen baseras på två tjänster inom enheten med en  
årsarbetstid på 2028 h (52 x 39).  
Tiden för semester, sjukdom, vård av barn, föräldraledigt och röda dagar  
beräknas till 516 h per bygglovshandläggare. Till förfogande finns 1512 h per 
bygglovshandläggare i effektiv arbetstid vilket motsvarar cirka 39 veckor. 
 
Inkommande ärenden m.m. Antal/år Tim/ärende Tim/år 
Nybyggnation en- och tvåbostad-
hus 

15 8 120 

Nybyggnation flerbostadshus 2 15 30 
Nybyggnation företag/industrier 5 10 50 
Övriga bygglov 120 5 600 
Tekniska samråd 50 3 150 
Arbetsplatsbesök 50 3 150 
Slutsamråd 50 3 150 
Anmälningspliktiga ärenden 50 3 150 
Förfrågningar, rådgivning,  
Information 

  300 

Kurser, konferenser   100 
Extern samverkan    100 
Intern samverkan    100 
Övrig administration   50 
Förvaltning ärendehanteringssy-
stem 

  80 

BAB Bostadsanpassning   500 
    
Summa:   2630 

 
 
Tillsyn Antal/år Tim/ärende Tim/år 
Enkelt avhjälpta hinder 5 3 15 
Obligatorisk ventilationskontroll 30 1,5 45 
Hissar och portar 10 1 10 
Olovligt byggande 10 15 150 
Ovårdad fastighet/tomt 10 15 150 
Övriga klagomål 10 1,5 15 
Uppföljning av påbörjade ären-
den 

30 2 60 

Användning av kommunens 
mark 

20 1,5 30 

Lekplatser 10 1,5 15 
IMD   50 
    
Summa:   540 
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Analys behov och förändringar i behovet 
 
Behovsutredningen justeras i några avseenden jämfört med 2021. 
Ärendehanteringssystem har införts och behovet minskar till 80 h för 
förvaltning och utveckling av systemet.  
 
Nämnden har fått ett nytt tillsynsuppdrag, IMB. 50 h avsätts till detta un-
der 2022. Behovet är svårbedömt då det är ett nytt tillsynsområde. 
 
Tiden för tekniska samråd har justerats upp från 3 till 5 h. Nybyggnation 
av industrier/företag har justerats upp från 2 till 5 h per år.  
 
Tillgänglig resurs för förfogande bedöms 2021 vara 3024 h (2 handläg-
gare).  
 
Enligt uträkningar i tabellerna framgår att behovet är 3170  h 
(2630+540) och tillgänglig resurs är 3024 h, en differens på -146h vilket 
bedöms rymmas inom felmarginalen i uppskattningar av tidsåtgång för 
olika arbetsuppgifter. 
 
 
Projekt 
För att öka kunskapen om kulturmiljön kommer enheten arbeta med att 
öka förståelsen för de uthus som är karakteristiska för Tidaholms kom-
mun. Projektet genomförs i mån av tid. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: JVN 2022/9 

2022-03-03 Jävsnämnden 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av 
Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 
enligt miljöbalken med flera 
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 
enligt miljöbalken med flera. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för år 2022 och en behovsutredning 
för åren 2022-2024. Tillsynsplanen har behandlats och antagits av samhällsbyggnadsnämndens 
2022-01-27. 

Enligt § 6 i miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen 
ska avse en tid om minst tre år och utredningen ska ses över vid behov och minst en gång per år. 

Enligt § 8 i samma förordning ska en tillsynsplan upprättas för varje verksamhetsår som grundas på 
behovsutredningen och myndighetens register över tillsynsobjekt. 

Tillsynsplan och behovsutredning omfattar nämndens ansvarsområden inom miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag 
om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen och lag om sprängämnesprekursorer. 

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv. I 
behovsutredningen och tillsynsplanen ingår vissa objekt som omfattas av jäv och dessa hanteras av 
förvaltningens inspektörer med jävsnämnden som ansvarig nämnd. I avsnitt 4 ”Tillsynsplan 2024” 
anges hur många tillsynsobjekt som hanteras av jävsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
 Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken etc. 
  

Beslutsunderlag 
 Tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021-2023 enligt miljöbalken etc. 

Sändlista 
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1. Inledning  
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuva-
rande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Tillsynen utgör en avgörande faktor när det gäller förverkligandet av miljöbal-
kens regelverk och de miljökvalitetsmål som beslutats i riksdagen.  
 
Tillsynens uppgift är att säkerställa syftet med lagstiftningen och dess efterlev-
nad av lagar och föreskrifter, domar och beslut som meddelas med stöd av 
dessa lagar. Tillsynsbegreppet i miljöbalken innefattar alla typer av åtgärder 
som tillsynsmyndigheten har rätt och ibland skyldighet att vidta. Tillsynen ska 
vara förebyggande, kontrollerande och uppföljande, och kan alltså utövas 
både genom myndighetsutövning och på annat sätt som inte innebär tvångsåt-
gärder och liknande (såsom information, rådgivning, föreläsningar och sam-
verkansprojekt). 
 
Tillsynsplan och behovsutredning omfattar nämndens ansvarsområden inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel, lag om försäljning av folköl i butik enligt alko-
hollagen och lag om sprängämnesprekursorer. 
 
 
Behovsutredning och register 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa till-
synsmyndigheten finnas en utredning av tillsynsbehovet för myndighetens 
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod 
och ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. Behovsutredningen 
ska bygga på aktuellt register över de verksamheter som behöver tillsyn. 
 
Jävsnämnd 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ären-
den där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på 
grund av jäv. I behovsutredningen och tillsynsplanen ingår vissa objekt som 
omfattas av jäv och dessa hanteras av förvaltningens inspektörer med jävs-
nämnden som ansvarig nämnd. 
 
Tillsynsplan och målstyrning 
Varje år ska myndigheten upprätta en tillsynsplan grundad på behovsutred-
ningen. Grund för samhällsbyggnadsnämndens arbete är riksdagens 16 miljö-
mål varav 14 är relevanta för Tidaholms kommun. 
 
Begränsad klimatpåverkan  Frisk luft   
Bara naturlig försurning  Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt  Strålsäker miljö 
Ingen övergödning  Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalité Myllrande våtmarker 
Levande skogar  ett rikt odlingslandskap 
En god bebyggd miljö  Ett rikt växt och djurliv 
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I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2022 finns verksamhets-
mål som är kopplade till Tidaholms kommuns strategiska plan, se samhälls-
byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2022. 
 
 
Livsmedelskontroll 
 
Nationella mål 
Nämnden utövar kontroll inom områden relaterade till livsmedelslagstiftningen. 
Varje medlemsland i EU ska upprätta en flerårig plan för kontrollen i livsme-
delskedjan. Livsmedelsverket tar fram en flerårig nationell kontrollplan. 
 
Den nationella kontrollplanen består av övergripande mål, effektmål och ope-
rativa mål och aktiviteter som nämnden ska arbeta utifrån. Livsmedelsverket 
har fastställt ett antal operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022. Ne-
dan följer en beskrivning av de operativa mål som Tidaholms kommun berörs 
av. 
 
Mikrobiologiska risker i dricksvatten (operativt mål 1) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anlägg-
ningar för produktion av dricksvatten (kommunala anläggningar som omfattas 
av Lagen om allmänna vattentjänster och som producerar > 100 m3/ dygn) för 
att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mi-
krobiologiska faror (bakterier, vi-rus och parasiter) i råvattnet. I kontrollen ingår 
också att bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valide-
ras i den omfattning som är motiverat av förändrade förhållanden vid råvatten-
täkten eller förändrad råvattenkvalitet. 
 
Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten (operativt mål 2) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anlägg-
ningar för produktion av dricksvatten (kommunala anläggningar som omfattas 
av Lagen om allmänna vattentjänster och som producerar > 100 m3/ dygn) för 
att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) 
samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa fa-
ror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller 
grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys 
och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motive-
rad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkva-
litet, vad avser faran cyanotoxiner. 
 
Skötsel och underhåll av reservoarer (operativt mål 3) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distribu-
tionsanläggningar (kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om all-
männa vattentjänster och som producerar > 100 m3/ dygn) för att verifiera att 
verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov ren-
göra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt. 
 
Spårbarhet kött (operativt mål 5) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för färskt och fryst kött (helt, bitat eller malet) av nöt, gris samt 
får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden 
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om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är 
anslutna till de stora detaljhandelskedjorna (ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, 
Lidl och Netto). 
 
 
Spårbarhet ägg (operativt mål 6) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i 
minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de 
stora detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också ve-
rifiera påståenden om svenskt ursprung. 
 
Information om allergener (operativt mål 8) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 
storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företa-
garna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som 
serveras eller på annat sätt saluhålls. Kontrollerna utförs på sådana verksam-
heter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och ge-
nom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller. 
 
Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 de-
taljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta 
för att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med 
tillsatta ingredienser (verkligt innehåll). De ingredienser som avses i detta mål 
är allergener (enligt artikel 9.1.c förordning (EU) nr 1169/2011) samt de som 
kvalificerar för mängdangivelse (enligt artikel 9.1.d samt artikel 22 förordning 
(EU) nr 1169/2011). 
 
Operativt 
mål  

Antal 
objekt 

Utförda kon-
troller 2020 

Utförda kon-
troller 2021 

Kontroller 
2022 

Nr 1 1   1 
Nr 2 1   1 
Nr 3 1   1 
Nr 5 4 2  2 
Nr 6 21 2  19 
Nr 8 36 2 11 23 
Nr 9 7 5  2 
Summa 71 11 11 49 

 
Fokus inför 2022 års kontroll och utvärdering av kontrollen 2021 
Under 2021 genomfördes revisioner med ledningen för den nya kostenheten 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi fokuserade då på rutiner för att upp-
rätthålla kunskapsnivån hos all personal som arbetar i köken, och även på  
förhindrande av smittspridning av norovirus och ansvarsfördelning i samtliga 
kök. Kontrollerna kommer att följas upp under 2022. 
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Enligt den översyn av lagstiftningsområden som gjordes inför 2021 har vi gjort 
kontroller på B04 - Frivillig livsmedelsinformation och C02 – Näringspåståen-
den. 
 
Under 2021 har det gjorts 11 kontroller av de operativa målen, vilket inte 
nådde upp till det planerade antalet. Orsakerna var att första halvåret gjordes 
de flesta kontroller på distans, och vissa mål har det inte gått att genomföra av 
praktiska skäl. I början av 2022 kommer vi att sammanställa vilka mål som 
återstår och genomföra dem under året. 
 
Verifiering av kontrollens effekt 
För att verifiera kontrollens effekt använder vi följande indikatorer som kommer 
att utvärderas under 2022: 

• Hur många verksamheter som finns i varje erfarenhetsklass (A, B eller 
C) och hur detta har förändrats under året 

• Antal genomförda kontroller av de som har planerats 
• Antal avvikelser inom de operativa målen 
• Antal uppföljande kontroller 
• Resultat av uppföljande kontroller 
• Resultat av beslutade förelägganden 
• Handläggningstid för registrering av ny verksamhet 
• Tid fram till första kontroll på nyregistrerad verksamhet 
• Tid från genomförd inspektion till skickad inspektionsrapport 

 
 
Samordning av tillsynen 
Samverkan sker med flera instanser såsom Länsstyrelsen, övriga kommuner 
och nationella myndigheter: 
 

• Deltagande i handläggarträffar 
• Deltagande i miljösamverkans projekt 
• Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan kom-

muner i Skaraborg (MÖS, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Mari-
estad, Töreboda, Gullspång, Skara, Vara och Tidaholm) 

 
Samverkan 
Samhällsbyggnadsnämnden har tecknat ett samverkansavtal om gemensam 
tillstånds- och tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten I Samverkan (TIS). 
Avtalet innebär att TIS ansvarar för en gemensam organisation för tillstånds- 
och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter 
samt kontroll av receptfria läkemedel. Avtalet gäller i 2 år från och med den 1 
januari 2020. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Tillsynsplanen följs upp vid varje delårsrapport. I delårsrapporten ska utfallet 
redovisas och jämföras med målet för respektive tertial. Om tillsynsplanen inte 
är uppfylld vid årets slut ska förvaltningen redovisa en åtgärdsplan för att 
lämna förslag på hur kontrollskulden ska hanteras. 
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Tillsynsområden och nämndens prioriteringar 
Nämnden ansvarar för följande tillsynsområden: 
 

• Miljöskydd – C och U verksamheter 
• Hälsoskydd 
• Livsmedel 
• Kemiska produkter 
• Avfall 
• Förorenade områden 
• Handel med receptfria läkemedel 
• Tobak och liknande produkter 
• Försäljning av folköl i butik 
• Strålskydd 
• Naturvård 
• Sprängämnesprekursorer 

 
Normalt bedriver inte nämnden någon planerad återkommande tillsyn över mil-
jöskydd U-objekt om de inte är biverksamheter under en huvudverksamhet 
som är anmälningspliktig. 
 
Tillsyn över U – objekt och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt kommer 
att ske behovsanpassat, projektform eller lämpliga riks- eller regionala tillsyns-
projekt. 
 
Tobak och liknande produkter, handel med receptfria produkter och försäljning 
av folköl i butik får via TIS tillsynsbesök en gång per år. 
 
Tillsyn över rökfria miljöer i restauranger och uteserveringar sker i samband 
med livsmedelskontrollen och för skolor en gång per år. 
 
Tillsyn över övriga rökfria miljöer sker behovsanpassat. 
 
2. Tillgängliga resurser 2022 
För 2022 beräknas personalstyrkan bestå av 4 inspektörer. Livsmedelstillsy-
nen fördelas mellan två inspektörer. 
En av inspektörerna kommer att ha nedsatt tjänstgöring till 96 % (4 % föräldra-
ledigt). En av tjänsterna är vakant till och med 1/3. 
Tillgängliga resurser för 2022 är 5736 h. 
 
Tillgängliga resurser 2022 
 
Titel Tjänstgöringsgrad Tillgänglig resurs h  
Inspektör 1 100 % 1512  
Inspektör 2 100 % 1512 
Inspektör 3 83 % 1260 
Inspektör 4 96 % 1452 
Summa  5736 
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3. Sammanställning Behov 
Behov 2022-2024 (se även sidan behovsutredning sidan 11) 
Övergripande arbete 2126 
MFV, planerad tillsyn 747 
MFV, övrigt 714 
Hälsoskydd, planerad tillsyn 156 
Hälsoskydd, övrigt 579 
Kemiska produkter etc., planerad till-
syn 

16 

Kemiska produkter etc., övrigt 74 
Avfall 96 
Förorenade områden 340 
Tobak, Läkemedel, alkoholtillsyn 0 
Sprängämnesprekursorer 12 
Naturvård 438 
Livsmedel 470 
Enskilda vattentäkter 100 

 
Rökfria miljöer 107 
  
Summa 5975 

 
 
Resurstillgång 2022 
 
Befattning Tid h 
4 inspektörer tillgänglig resurs 5736 
Summa resursbehov 5975 
Differens -239 

 
Analys resurstillgång 2022 
Resurser motsvarar inte behovet för 2022, framför allt beroende på att en 
tjänst är vakant till 1/3-2022. Planerad tillsyn prioriteras ner med motsvarande 
tid. 
 
 
4. Tillsynsplan 2022 
Under rubriken jävsnämnd anges hur många tillsynsobjekt som hanteras av 
jävsnämnden. 
 
Objekt Tillsyns-

besök 
2022 

Jävs-
nämnd 

Ter
tial 
1 

Ter-
tial 
2 

Tertial 
3 
 

Miljöfarlig verksamhet (MFV)      
MFV C 25 2 8 8 9 
MFV C Lantbruk 8  3 2 3 
      
Hälsoskydd      
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Badhus 1    1 
Gymnasium 1   1  
Grundskola 6  2 2 2 
Förskolor 15  5 5 5 
Solarier 4    4 
Stickande/skärande från 2021 4  4   
      
      
Livsmedel (kontroller) 113 22 40 33 40 
      
Rökfri miljö grundskola och gym-
nasieskola 

7    7 

Rökfri miljö förskolor 15    15 
Rökfri miljö restauranger och 
andra serveringsställen 

20  6 6 8 

      
      
Summa tillsynsbesök 219  68 57 94 

 
 
Kommentar tillsynsplan 
 
Miljöfarlig verksamhet C  
Miljöskyddstillsyn genomförs på anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
C. Dessa verksamheter har regelbunden tillsyn vartannat år. 
 
Hälsoskydd 
Tillsyn på stickande/skärande syftar till att kontrollera egenkontroll där det ska 
finnas uppgifter om bland annat ansvar och risker med verksamheten. Även 
rutiner kring exempelvis rengöring av instrument och städning granskas.  
 
Tillsyn på badhus syftar till att kontrollera egenkontroll, avfallshantering, prov-
tagning m.m. 
 
Tillsyn förskola, grundskola, gymnasium. Inriktning bestäms under året. 
 
Livsmedel  
Kontrolleras enligt kontrollplaner. Målet med kontrollen är att konsumenterna 
får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att in-
formationen om maten är enkel att förstå. Kontrollen sker bland annat på buti-
ker, restauranger och skolkök. 
 
Rökfri miljö 
Tillsynen syftar till att kontrollera att rökning inte sker i de rökfria miljöer som 
har stöd i lagen. Utomhusmiljöer som omfattas är uteserveringar, utomhusom-
råden till kollektiva färdmedel, inhägnande idrottsanläggningar utomhus, lek-
platser som allmänheten har tillträde till, entréer till lokaler och andra utrym-
men som allmänheten har tillträde till och rökfria skolgårdar. 
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Skolor kontrolleras varje år och restauranger och andra serveringsställen i 
samband med livsmedelstillsynen. Under 2022 riktas tillsynen in på förskola, 
skola och restauranger.  
5. Behovsutredning 2022-2024 
 
Nedan redovisas en sammanställning av behovsutredningen och därefter 
varje tillsynsområde var för sig. Behovsutredningen baseras på de objektsre-
gister som finns i miljöreda och erfarenhet från tidigare år.  
Behovsutredningen baseras på fyra tjänster inom miljö, hälsoskydd och livs-
medel med en årsarbetstid på 2028 h (52*39). Tiden för semester, sjukdom, 
vård av barn, föräldraledighet och röda dagar beräknas till 516 h per inspektör. 
Till förfogande finns 1512 h per inspektör i effektiv arbetstid vilket motsvarar 
cirka 39 veckor. 
 
Övergripande arbete 2126 
MFV, planerad tillsyn 747 
MFV, övrigt 714 
Hälsoskydd, planerad tillsyn 156 
Hälsoskydd, övrigt 579 
Kemiska produkter etc., planerad till-
syn 

16 

Kemiska produkter etc., övrigt 74 
Avfall 96 
Förorenade områden 340 
Tobak, Läkemedel, alkoholtillsyn 0 
Sprängämnesprekursorer 12 
Naturvård 438 
Livsmedel 470 
Enskilda vattentäkter 100 

 
Rökfria miljöer 107 
  
Summa 5975 

 
Förändringar i behovsutredning 
Jämfört med behovsutredning 2021-2023 har tiden för fackligt uppdrag om-
budsman tagits bort då ingen inspektör har detta uppdraget (49 h). Under 
2021 utökades anmälningsplikten för stickande/skärande verksamheter och 
10 hygienlokaler har lagts till (8 h). Livsmedelstillsyn har utökats med 30h.  
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Övergripande arbete 
 
 Tidsåtgång  
Övergripande plane-
ring av tillsynen 

48 4*12 

Samlad uppföljning av 
tillsyn 

32 8+3*8 

Administration 546 1*1*39+1*3*39+4*2,5*39 
Information och rådgiv-
ning som inte kan här-
föras till särskilda verk-
samheter eller tillsyns-
områden 

390 1*4*2,5*39 

Intern samordning 312 4*2*39 
Extern samordning 80 20*4 
Kompetensutveckling 320 4*10*8 
Enkäter, rapporteringar 
och liknande 

78 2*39 

Fackligt arbete 8 4*2 
Övrigt 312 4*78 
   
Summa 2126   

 
FÖRKLARING 
 
Övergripande planering av tillsynen 
Varje år aktualiseras behovsutredning och tillsynsplan. Tidsåtgången för varje 
inspektör beräknas till 12 timmar per år. 
 
Samlad uppföljning av tillsynen 
Avser uppföljning av arbetet på förvaltningen under året. Görs i form av tertial-
rapport och årsrapport. Bedöms kräva 8 timmar per år för en handläggare och 
2 timmar per redovisning per år för övriga handläggare. 
 
Administration (registerhållning, fakturering mm) 
Innefattar diarieföring, registrering och expediering av handlingar, framta-
gande av blanketter och mallar, hemsida och arbete med taxor. Eftersom varje 
handläggare sköter detta själva krävs rätt så mycket tid, 0,5 h per dag och hel-
tidstjänst. Systemansvar för miljöreda kräver 1 h per vecka för en person. 
Webbansvar kräver 3 h per vecka för en person. 
 
Information och rådgivning som inte kan hänföras till särskilda verksam-
heter eller tillsynsområden 
Mycket svårbedömt. Uppskattas till 0,5 timma per heltidstjänst och dag. 
 
Intern samordning inom kommunen 
Personalmöte sker 1 gång per vecka. Dessutom sker samarbete med andra 
förvaltningar inom bland annat avfallshantering, användning av lokaler, om-
byggnationer, ventilationskontroll, tillstånd för tillfälliga evenemang, upphand-
lingsgrupp mm. Bedöms kräva 2 timmar i veckan per handläggare. 
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Extern samordning med andra kommuner, Länsstyrelser och andra myn-
digheter 
Avser deltagande i tillsynsdagar och inspektörsträffar. Dessutom tillkommer 
alltid något extra möte varje år med ex. grannkommuner, länsstyrelsen, luft i 
väst någon annan statlig myndighet eller Miljösamverkan Västra Götaland. Be-
döms ta 20 timmar per år och handläggare. 
 
Kompetensutveckling 
Utbildningsbehovet bedöms vara 10 dagar per heltidstjänst och år. 
 
Enkäter, rapporteringar och liknande 
Det gäller rapportering till naturvårdsverket, länsstyrelsen, jordbruksverket och 
andra centrala myndigheter. Även besvarande av enkäter från olika företag, 
myndigheter, högskolor m.m. ingår. Tidsåtgången beräknas till 2 timmar i vec-
kan för en handläggare.  
 
Fackligt arbete  
Löne- och utvecklingssamtal. Bedöms kräva 2 timmar per handläggare och år, 
samt 49 timmar för ombudsman om det uppdraget är aktuellt för en inspektör. 
 
Övrigt 
När något inte kan redovisas under någon rubrik i tillsynsplanen läggs det un-
der övrigt och noteras för att kunna tas upp i kommande behovsutredningar. 
Beräknas till 78 timmar per år och handläggare. 
 
Planerad tillsyn 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva planerad tillsyn över anmälningsplik-
tiga anläggningar (C-anläggningar), övriga miljöfarliga verksamheter (U-an-
läggningar), olika typer av hälsoskyddsobjekt, kemiska produkter och livsme-
del. 
 
 
 
Lantbruk 
Lantbruksobjekt DE Antal Intervall, år Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
≥ 100 C 8 2 8 32 
11-100 72 5 5 72 
3-10 161 5 5 161 
1-2 58 5 5 58 
0 231 5 5 231 
     
Summa 530   554 
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FÖRKLARING 
 
Lantbruksobjekt 
Tillsyn över C och U anläggningar på lantbruksobjekt syftar till att minska mil-
jöfarliga utsläpp och kontrollera att miljöbalken följs. Anmälningspliktiga C 
verksamheter får tillsyn vart annat år. Omfattar även lantbruk utan djur. 
 
C och U anläggningar 
C-verksamhet Antal Intervall år Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
Bilskrot 2 2 8 8 
Bensinstation 5 2 6 15 
Fordonstvätt 3 2 6 9 
Motorbana 1 2 8 4 
Vindkraftverk 2 2 4 4 
Lackerare, motorfor-
don 

2 2 6 6 

Mekanisk verkstad 5 2 8 20 
Plast/gummiindustri 2 2 5 5 
Slakteri 1 2 8 4 
Skjutfält 4 2 5 10 
Avloppsreningsverk 2 2 14 14 
Avfallshantering 3 2 6 9 
     
Summa 32   108 

 
 
U-verksamhet Antal Intervall år Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
Bensinstationer 2 5 6 2,5 
Verkstad/Bilvård 17 5 6 21 
Åkare/entreprenörer 10 5 4 8 
Bussbolag  

 
5 4 1 

Återvinningsstationer 11 5 4 9 
Skjutbanor 2 5 5 2 
Avloppsreningsverk 5 5 6 6 
Tandläkare 3 5 4 2 
Mekaniska verkstäder 12 5 5 12 
Måleri/lackering 6 5 5 6 
Plast/Gummitillverkning 1 5 4 1 
Tryckeri 4 5 4 3 
Tvätteri 1 5 6 1 
Energianläggning 2 5 3 1 
Träindustri 6 5 4 5 
Vattenverk 3 5 4 3 
     
Summa 86   85 
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FÖRKLARING 
 
Tillsynen över C- och U anläggningar syftar till att minska miljöfarliga utsläpp 
och kontrollera att miljöbalken följs. Vid tillsynen kontrolleras bland annat 
egenkontrollen, hantering av kemikalier och farligt avfall.  
 
Hälsoskydd 
Hälsoskydd Antal Intervallår Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
Hotell/Tillfälligt bo-
ende 

8 5 6 10 

Camping 4 5 5 4 
Idrottsanläggningar 4 5 4 3 
Skolor 9 3 6 18 
Förskolor 15 2 6 45 
Hygienlokaler 40 5 4 32 
Solarier 2 3 3 2 
Vårdlokaler 5 5 5 5 
Piercing och tatuerare 3 3 6 6 
Bassängbad 1 1 6 6 
Friluftbad/strandbad 5 5 5 5 
Flerbostadshus 12 5 8 20 
     
     
     
     
Summa 134   156 

 
FÖRKLARING 
 
Syftet med hälsoskyddstillsyn är att kontrollera att företag och andra verksam-
heter vet vilka risker just deras verksamhet innebär för miljön och människors 
hälsa. Verksamheten ska ha rutiner för städ, hygien, kemikalier och annat som 
påverkar risken för olägenheter. Lokalerna som används för verksamheten 
ska vara lämpligt utformade och välskötta. 
 
 
 
Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Kemikalieobjekt Antal Intervall år Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
Detaljhandel 12 6 8 16 

 
Oplanerad tillsyn 
Övriga arbetsuppgifter hamnar under oplanerad tillsyn. Här ryms bland annat 
prövning av enskilda avlopp, värmepumpar, klagomål, naturvård m.m. 
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Miljöfarlig verksamhet 
 Antal Tidsåtgång Årlig tidsåtgång 
Anmälningar 5  16 80 
Enskilda avlopp 20 6*5+15*8+100 250 
Cisterner 2 2*2+12 14 
Värmepumpar 50 2 100 
Luftmätning 1  40 
PCB i byggnader   10 
Klagomål 20 5 100 
Övrigt, såsom yttran-
den 

  120 

    
Summa   714 

 
FÖRKLARING 
 
Handläggning av anmälningar 
Varje år inkommer några anmälningar om verksamheter eller åtgärder. Det 
kan t ex vara uppläggning av avfall eller uppsättning av vindkraftverk. Tidsåt-
gången för behandling av anmälan varierar beroende på typ av verksamhet.    
 
Enskilda avlopp 
I arbetet med handläggning av avloppsärenden ingår prövning av såväl ansök-
ningar om nya avloppsanläggningar som kontroll av befintliga anläggningar. 
Nya anläggningar uppskattas till 6 per år och tidsåtgången för prövning av an-
sökan om tillstånd till 5 timmar per anläggning. Bristfälliga anläggningar upp-
skattas till 15 per år och tidsåtgången för dessa till i genomsnitt 8 timmar per 
anläggning. Arbetet med att se över gamla avloppsanläggningar beräknas till 
100 h per år. 
 
Cisterner 
Här redovisas tidsåtgången för granskning av information till tillsynsmyndighe-
ten i samband med installation av anordning och granskning av cisterner som 
varaktigt tas ur bruk.  Det bedöms inkomma 2 ärenden enligt ovan per år. 
Tidsåtgången varierar men i snitt tar det ca 2 timmar per cistern och ärende. 
Till detta tillkommer det arbete med att få dem som ännu inte gjort någon kon-
troll att göra detta, behovet bedöms till 14 timmar per år. 
 
Värmepumpar  
Varje anmälan om installation av värmepump för ytjord- eller bergvärme 
granskas och bekräftas skriftligen. Är det några oklarheter krävs det komplet-
tering eller besök på platsen. Antalet anmälningar uppskattas till 50 per år.  
Handläggningstiden är i snitt 2 timmar per ärende. 
 
Klagomål 
Här ingår ärenden om utsläpp till mark och vattendrag och nedskräpningsä-
renden. Antalet ärenden uppskattas till ca 20 per år. Handläggningen bedöms 
till ca 5 timmar per ärende. 
 

36



   
  
  
 
 

16/20 
 
 

  

 
Övrigt såsom yttranden och deltagande i periodiska undersökningar 
m.m.  
Här ingår deltagande vid tillsynsbesök samt vid periodiska undersökningar på 
tillståndspliktiga anläggningar i kommunen samt besvarande av remisser som 
inkommer till miljö- och byggnadsnämnden i samband med tillståndspröv-
ningar. 
Varje besök brukar ta en dag i anspråk men kommunen blir inte alltid kallad att 
närvara. Detta är helt beroende på handläggaren på länsstyrelsen. 
Antalet remissärenden i samband med tillståndsprövningar varierar från år till 
år. Även handläggningstiden varierar beroende på ärendets komplexitet. 
 
Hälsoskydd 
 Antal Intervall, år Tidsåtgång Årlig tidsåt-

gång 
Anmälningar 10  4 40 
Badvattenprovtagning 1  10 10 
Radon i bostäder/sko-
lor m.fl. lokaler 

25  20*1+5*3 35 

Bakgrundsstrålning  1/7 månad  24 
Klagomålsärenden 50  8 400 
OVK och vattenskydd    20 
Yttrande hälsoskydd    20 
Nedgrävning av häst 10  3 30 
     
Summa    579 

 
FÖRKLARING 
 
Handläggning av anmälningar 
Varje år inkommer ett antal anmälningar om nya verksamheter. I handlägg-
ningen ingår inspektion av lokalen och upprättande av bekräftelse på anmälan 
med föreläggande om försiktighetsmått. Alternativt kan verksamhetsutövaren 
få besked om att lokalen är olämplig för tänkt verksamhet.  
 
Badvattenprovtagning 
Vid kommunens strandbad tas prover varje badsäsong. Provtagningen utförs 
av extern personal. Enheten granskar provsvaren och tar omprov vid otjänligt 
vatten. Dessutom görs inrapportering till havs- och vattenmyndigheten.  
 
Radon i bostäder/skolor m.fl. lokaler 
Enheten hjälper till med att informera om hur man mäter radonhalten i bo-
stadshus och att mäta markradon i samband med markexploatering. Antalet 
mätningar i bostadshus brukar uppgå till ca 20 st. per år och mätning av mar-
kradon till ca 5 st. per år.  
 
Bakgrundsstrålning 
Enheten mäter bakgrundsstrålningen på fyra platser i kommunen. Detta görs 
var 7:e månad.  
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Tillsyn enligt smittskyddslagen 
Tillsyn enligt smittskyddslagen består i att hålla beredskap för att kunna göra 
objektsanknutna smittskyddsutredningar vid behov. Vid konstaterade fall av 
smitta där delar av befolkningen berörs krävs avsevärt större arbetsinsatser. 
 
Klagomålsärenden 
Avser främst klagomålsärenden rörande bostäder och lokaler. Klagomålen 
kan handla om buller, fukt, mögel, temperatur, skällande hundar eller rök från 
vedeldning.  
 
Kemiska produkter 
 Antal Intervall, 

år 
Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Anläggningar och an-
ordningar med ozon-
nedbrytande ämnen 

30 1 30*2+2*2 64 

Spridning av bekämp-
ningsmedel 

2  5 10 

    74 
 
FÖRKLARING 
 
Anläggningar och anordningar med ozonnedbrytande ämnen 
 
Granskning av köldmedierapporter från anläggningar som innehåller HFC och 
HCFC. 
HCFC bryter ner ozonskiktet och påverkar dessutom klimatet genom att den 
även verkar som en växthusgas, medan HFC bara verkar som en växthusgas. 
De anläggningar som har en köldmediemängd som överstiger 10 kg ska in-
komma med en årlig kontrollrapport enligt förordning om fluorerande växthus-
gaser och ozonnedbrytande ämnen. 
Inom kommunen bedöms det finnas cirka 30 objekt som ska inkomma med 
kontrollrapport. Varje verksamhetsutövare erhåller även en bekräftelse på in-
lämnad rapport. 
Vid nyinstallation samt byte av köldmedietyp (konvertering) i befintlig utrust-
ning ska samhällsbyggnadsförvaltningen informeras. Detta gäller utrustning 
som innehåller 10k g eller mer. Det inkommer cirka 2 anmälningar per år. 
 
 
Spridning av bekämpningsmedel 
Vid användning av bekämpningsmedel ska i vissa fall ansökan om tillstånd el-
ler anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden. Ett par ansökningar per år 
brukar komma in. 
 
 
Avfall och producentansvar 
 Antal Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Slam och avfallsdis-
penser 

47 1,5 70 
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Övrigt   10 
Summa   96 

 
FÖRKLARING 
 
Handläggning av slam- och avfallsdispenser 
Tillsyn ska ske över att hushållsavfall hanteras på ett sätt som tillgodoser så-
väl skyddet för människors hälsa och miljön. Normalt brukar ett 10-tal dispen-
sansökningar och ett 30- tal komposteringsanmälningar handläggas varje år. 
Dispenserna gäller dels fastighetsägare som vill ha förlängt slamtömningsin-
tervall och dels sådana som vill slamtömma i egen regi. 
 
Övrigt 
Avser arbete med uppdatering av renhållningsordning och avfallsplan. 
 
Förorenade områden 
 Antal Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Förorenade områden, 
kända 

15  300 

Förorenad mark, 
okända 

2 20 40 

    
Summa   340 

 
FÖRKLARING 
 
Förorenade områden kända 
Här redovisas tidsåtgången för arbete med förorenade områden. I kommunen 
finns det 15 områden där det kan finnas förorening enligt den MIFO- invente-
ring som gjorts. Enhetens arbete består i att göra en ansvarsutredning för 
varje område och verka för att erforderliga undersökningar blir genomförda 
samt granska rapporter och bedriva tillsyn över pågående saneringsprojekt. 
 
Förorenad områden okända 
Slutligen kan nya ärenden med förorenad mark tillkomma i samband med 
markexploatering och byggnationer eller vid nedläggning av nu pågående 
verksamheter.  
 
Natur och kulturvård 
 Antal Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Yttranden   25 
Kommunalt naturre-
servat 

  3 

Naturvård   300 
Strandskydd, ansökan 
om dispens, tillsyn 

  90 

Övrigt   20 
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Summa   438 

 
Yttranden 
Varje år kommer ett antal remisser från olika centrala myndigheter som hand-
lar om naturvårdsåtgärder i kommunen. Det kan röra sig om vattenverksamhe-
ter, nedläggning av jordbruksmark, ingrepp i skyddade områden eller bildande 
av nya naturreservat. Antalet ärenden och tidsåtgången för varje ärende varie-
rar. Behovet bedöms till 25 h. 
 
Lokala naturvårdsprojekt  
Tid för att arbeta med LONA projekt eller andra typer av naturvårdsprojekt. 
Tidsåtgången varierar från år till år beroende på projekt men behovet uppskat-
tas till 300 h per år. 
 
Strandskyddstillsyn 
Bedriva tillsyn över strandskyddet beräknas till 90 h. 
 
Övrigt (information, Tidans Vattenförbund mm) 
Kommunen är medlem i Tidans Vattenförbund. Vattenförbundet utför kontinu-
erlig kontroll av Tidans status bland annat genom analyser av vatten från prov-
punkter i Tidaholms kommun. Förbundet har också en viktig roll i det lokala 
vattenvårdsarbetet inom Västerhavets vattendistrikt i egenskap av vattenråd 
för Tidans avrinningsområde.  
 
Rökfria miljöer 
Tillsyn över rökfria miljöer enligt lag om tobak och liknande produkter.  
 
 Antal objekt Intervall Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Skolor inkl. 
gymnasiet 

6 1 2 12 

Förskolor 15 1/2 2 15 
Restauranger 
och andra 
serverings-
ställen 

20 1 2 40 

Övriga objekt  40 1/2 2 40 
     
Summa    107 

 
 
Övriga objekt innefattar utomhusområden till kollektiva färdmedel, inhägnande 
idrottsanläggningar utomhus, lekplatser som allmänheten har tillträde till och 
entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. 
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Sprängämnesprekursorer 
Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer. 
 Antal objekt Intervall Tidsåtgång Årlig 

tidsåtgång 
Objekt 20 1/5 3 12 
     
     
     
     
    12 

 
Livsmedel 
 
 Antal objekt Planerade kon-

troller 
Årlig tidsåtgång 

Livsmedel 115  330 
Nyreg. Inkl kon-
trolltid 

10  30 

Extra offentlig 
kontroll 

10  10 

Restid, telefontid 
mm 

  100 

Summa   470 
 

Enskilda vattentäkter 
 
 Antal objekt Planerade kon-

troller 
Årlig tidsåtgång 

Provhantering 60  60 
Förfrågningar 
mm 

  40 

Summa   100 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: JVN 2021/24 

2022-03-03 Jävsnämnden 
Handläggare: Anna Eklund, förvaltningschef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om redovisning av utförda 
kontroller enligt jävsnämndens interna kontrollplan 
för år 2021/2022 
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller enligt kontrollplanen 
för år 2021/2022 

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.  

Av Tidaholms kommuns riktlinje om intern kontroll framgår att syftet med intern kontroll är 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.   
 

Vidare framgår av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen ska sammanfattas och 
redovisas i en rapport till nämnden. 

Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över uppföljningen av 
jävsnämndens interna kontrollplan för 2021/2022. Varje kontroll och eventuell åtgärd har följts 
upp genom en kommentar. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 jävsnämnden, förvaltningschef Anna Eklund, 

2022-03-03. 
 Jävsnämndens interna kontrollplan 2021/2022. 
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1 Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är 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. 

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken 
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som 
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga 
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom 
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla 
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som 
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. 

Följande ska framgå av rapporten: 

 Risk och beskrivning av risken. 

 Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 

 Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 

 Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov, 
intervjuer eller dylikt). 

 Resultatet av kontrollen med kommentarer. 

 Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av 
åtgärd/åtgärder. 

 Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder 

2.1 Verksamhetsrisker 

Otydlig ansvarsfördelning och bristande insyn i ärendesystem 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

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 

 Avslutad - Åtgärd krävs 
 

Kommentar 

 

Förvaltningen har granskat om det finns en fungerande rutin för hantering av ärenden som ska behandlas på 
jävsnämnden samt att den är känd. Uppföljningen har skett genom intervjuer med berörda tjänstepersoner 
samt granskning kring om rutinen är aktuell. 

Granskningen visar att rutinen bör ses över och revideras något efter att verksamhetssystemet för 
byggärenden och miljöärenden (Castor) har införts. 

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 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 

Kommentar 
 

Förvaltningschef och registrator har tillgång till det nya verksamhetssystemet för byggärenden och 
miljöärenden (Castor). 
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2.2 Legala (juridiska) risker 

Handläggare anställda vid den förvaltning som de ska utöva myndighetsutövning mot 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

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. 
Metod - HUR? 

Kontrollmetoden är att granska och analysera hur andra kommuner arbetar med jävsnämnd och jävsförvaltning 
samt gå igenom och analysera aktuella domar. 

 Avslutad - Åtgärd krävs 
 

Kommentar 
 

Kommunjurist Jenny Beckman har genomfört kontrollen. 

Genom omvärldsbevakning i kommunjuristens nätverk har bl.a. följande framkommit. Det finns både någon 
kommun som har organiserat det liknande Tidaholms kommun och även någon kommun som inte har någon 
myndighetsnämnd då organisationen är liknande den Tidaholms kommun tidigare hade. En kommun utreder 
diverse frågor om jäv inför en förestående omorganisation av nämnderna och inväntar en rapport i början av 
mars. 

Vidare har förvaltningen tagit del av en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (P 2654-20) gällande 
ett marklov som jävsnämnden i Bollebygds kommun utfärdat. Domstolen undanröjde jävsnämndens beslut och 
återförvisade målet till jävsnämnden för förnyad handläggning. I Bollebygds kommun arbetade handläggaren 
både för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden, dvs. på samma sätt som det är organiserat i 
Tidaholms kommun. Domstolen uttalade att den omständigheten att bygglovshandläggaren arbetar både åt 
den nämnd som ska pröva marklovet och den nämnd som är sökande medför att det, objektivt sett, kan 
uppkomma en misstanke om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Domstolen bedömde 
att det förelåg s.k. delikatessjäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten kommunallagen och att bygglovsbeslutet inte 
hade tillkommit i laga ordning. Domen överklagades men Mark- och miljööverdomstolen avvisade 
överklagandet. Frågan är alltså inte prövad i högsta instans. 

I det aktuella fallet hade de enskilda anfört att beslutet tillkommit på ett oriktigt sätt p.g.a. jäv. Med hänsyn till 
att Tidaholms kommun har samma organisation som Bollebygds kommun finns det en uppenbar risk att 
domstolen skulle komma till samma slutsats om det händer gällande beslut av jävsnämnden i Tidaholms 
kommun. 
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Åtgärder 
Slutdatu
m 

Fortsatt omvärldsbevakning 

 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2022-09-
30 

Granskningsresultat från revisorerna 

Invänta granskningsresultat från revisorerna som ska göra en fördjupad granskning av hantering 
av jävsärende 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2022-09-
30 

Jävsförvaltningen hanteras av kommunkansliet 

Jävsförvaltningen hanteras av kanslienheten och kanslichef är tillika förvaltningschef.  
Kontakter har tagits med Bollebygd som under 2021 arbetar med frågan utifrån den dom från 
mark- och miljödomstolen. 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

2022-09-
30 

2.3 Risk för förtroendeskada 

Tjänstepersoner blir utsatta för påtryckningar 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

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 

 Avslutad - Åtgärd krävs inte 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen har granskat huruvida tjänstepersoner som handlägger ärenden för jävsnämnden upplever att de 
har blivit eller blir utsatta för påtryckningar. Granskningen har skett genom intervjuer där 5 handläggare har 
blivit intervjuade. Frågorna har varit: 

49



 

 

7 

Kontroll 

1.)Har du vid något eller några tillfällen upplevt att någon eller några försöker påverka dig vid handläggningen 
av ett ärende (för jävsnämnden)? 

2.) Om ja, var det någon/några utanför kommunens organisation eller någon/några inom kommunens 
organisation som försökte påverka dig? 

3.) Om ja vid 1, kan du berätta vad som hände/inträffade? 

4.) Om ja vid 1, hur agerade du? 

5.) Om ja vid 1, kände du att personens/personernas agerande försvårade/påverkade ditt arbete och din 
handläggning? 

6.) Om ja vid 1, visste du hur du skulle agera och vem du kunde vända dig till? 

7.) Om nej vid 1, om någon i framtiden skulle försöka påverka dig i din handläggning vet du hur du ska agera 
och vem du kan vända dig till 

Samtliga respondenter har svarat att de aldrig upplevt att någon eller några försökt att påverka dem i deras 
handläggning och bedömning. Detta varken vid handläggning för samhällsbyggnadsnämnden eller 
jävsnämnden. Samtliga av respondenterna har svarat att om de skulle uppleva att de blev utsatta för 
påtryckningar så skulle de direkt vända sig till förvaltningschefen för jävsnämnden. 
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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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9

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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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: JVN 2022/5 

2022-02-15 Jävsnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlistan jävsnämnden 2022-03-11 
Förslag till beslut 

- Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-01-20—2022-02-24. 

JVN 2021/20 Beslut KF 2021-12-20 
Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden 

JVN 2022/7 Beslut KS 2022-02-09 
Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

JVN 2022/10 Granskningsplan för dataskyddsombudet 2021 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

 

60


	Kallelse förstasida
	Beslut om tillsynsplan och behovsutredning för år 2022 enligt plan- och bygglagen
	Tjänsteskrivelsen- Tillsynsplan och behovsutredning 2022 plan-och bygglagen 
	Tillsynsplan och behovsutredning 2022 plan- och bygglagen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16


	Beslut om tillsynsplan för år 2022 och behovsutredning för åren 2022-2024 enligt miljöbalken med flera
	Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken med flera
	Sida 1
	Sida 2

	Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken med flera
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt jävsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022
	Tjänsteskrivelse- Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt jävsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022
	Sida 1
	Sida 2

	Uppfoljning av kontroller 2021/ 2022  jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Intern kontrollplan 2021 2022  Javsnamnd 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Rapporter och inkomna skrivelser
	Rapportlistan jävsnämnden 2022-03-11


