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Sammanträdesprotokoll Jävsnämnden 
2022-03-11 kl. 13:30-14:20  Sessionssalen 

§§ 4-9 

Beslutande 
Torgny Hedlund (KD) ordförande, Henrik Vang (V) vice ordförande, Lena Alteg (M)   

Ersättare 
Martin Malmborg (KD)  

Tjänstepersoner 
Anna Eklund, förvaltningschef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Peter Lann, enhetschef hållbar utveckling 
 

Justering 
Utses att justera: Henrik Vang (V) 

Justeringens tid: 2022-03-11  

Torgny Hedlund (KD), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Henrik Vang (V), justerare 
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§ 4 Beslut om tillsynsplan och behovsutredning för 
år 2022 enligt plan- och bygglagen 
JVN 2022/8 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan och behovsutredning 2022 enligt plan- och 

bygglagen. 

Sammanfattning av 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 myndigheter 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 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.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna tillsynsplan och behovsutredning 

2022 enligt plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tillsynsplan och behovsutredning 2022 plan-och bygglagen”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2022-03-03.  
 Tillsynsplan och behovsutredning 2022 enligt plan och bygglagen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 5 Beslut om tillsynsplan för år 2022 och 
behovsutredning för åren 2022-2024 enligt 
miljöbalken med flera 
JVN 2022/9 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-2024 

enligt miljöbalken med flera. 

Sammanfattning av 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 
samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer med jävsnämnden som ansvarig nämnd. I avsnitt 4 
”Tillsynsplan 2024” anges hur många tillsynsobjekt som hanteras av jävsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna tillsynsplan 2022 och 

behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken med flera. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Tillsynsplan 2022 och behovsutredning 2022-

2024 enligt miljöbalken med flera”, förvaltningschef Anna Eklund, 2022-03-03. 
 Tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021-2023 enligt miljöbalken etc. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 6 Beslut om redovisning av utförda kontroller 
enligt jävsnämndens interna kontrollplan för år 
2021/2022 
JVN 2021/24 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller enligt kontrollplanen 

för år 2021/2022. 

Sammanfattning av 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 år 2021/2022. Varje kontroll 
och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna redovisning av utförda kontroller 

enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt jävsnämndens interna 

kontrollplan för år 2021/2022”, förvaltningschef Anna Eklund, 2022-03-03. 
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 jävsnämnden, förvaltningschef Anna Eklund, 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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§ 7 Anmälan av delegationsbeslut 
JVN 2022/3 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte har anmälts några delegationsbeslut. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lämna punkten. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 8 Rapporter och inkomna skrivelser 
JVN 2022/5 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-01-20 - 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 

 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlistan jävsnämnden 2022-03-11”, registrator Marie Anebreid, 

2022-02-15. 
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§ 9 Information från ordförande och 
förvaltningschef 
JVN 2022/2 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Förvaltningschefen kommer avsluta sin anställning i Tidaholms kommun i juni i år. 
- Budgetprocessen följer tidsplanen i år. 
- Det är flera förstudier för byggprojekt på gång vilket kan generera arbete för jävsnämnden 

på sikt. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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