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2019/5

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan jävsnämnden tillskapades 2019-01-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2019-03-11.
 Anmälan av delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 

2019-03-05.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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2019/10

§ 5 Rapporter och inkomna skrivelser

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-01-01—2019-03-11.

JVN 2019/9 Underrättelser rörande vattenskyddsområde för Källefall 
vattentäkt

JVN 2019/12 Inkallelseordning mandatperiod 2019-2022

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator 

Marie Anebreid, 2019-03-01.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga inkomna 

rapporter till handlingarna. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 
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2019/8

§ 6 Beslut om antagande av internkontrollplan för jävsnämnden för 
år 2019

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje 
för intern kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 2019 års interna 
kontrollplan visar vilka aktiviteter och kontrollåtgärder som kommer att utföras 
för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att den 
följer lagar och regler. 

Jävsnämnden interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd 
kansliavdelningen i samråd med berörda handläggare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

I den interna kontrollplanen ingår de rutiner/processer som innehåller risker 
med minst 12 poäng. Sammantaget är det fyra aktiviteter/kontrollåtgärder som 
är upptagna i 2019 års plan. Uppföljningen av kontrollerna kommer att 
redovisas till kommunstyrelsen i mars 2020. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av internkontrollplan för 

jävsnämnden för år 2019”, 2019-03-06.
 Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2019.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att anta upprättat förslag 

till intern kontrollplan för år 2019. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan 

för år 2019. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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2019/4

§ 7 Beslut om bygglov för uppförande av klubblokal på fastighet 
Ramstorp 6:1

Sammanfattning av ärendet
En ansökan från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tidaholms kommun, om 
bygglov för uppförande av föreningslokaler för Tidaholms Brukshundsklubb på 
del av fastigheten Ramstorp 6:1 i Tidaholms kommun har inkommit till 
Jävsnämnden. Avsikten är att Tidaholms kommun ska flytta nuvarande lokaler 
till en ny plats vid fotbollsplanerna på ”Nyborg” Orsaken till flytten är den 
planerade utvidgningen av Kriminalvårdsanstalten. Flytten sker inom samma 
fastighet.

Byggnaderna består av en huvudbyggnad om ca 160 m2 samt en 
förrådsbyggnad om ca 50 m2. På den nya platsen kommer även ett förråd om 
ca 25 m2 att uppföras.

Berörda fastigheter ligger utanför detaljplanerat område. 

Enligt PBL räknas det som uppförande av ny byggnad att flytta en byggnad 
från en plats till en annan plats på samma tomt eller till en helt annan plats. 
Uppförande av ny byggnad är i de flesta fall bygglovspliktigt. Att flytta en 
byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs. Utanför 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov på 
den gamla platsen, däremot kan en anmälan krävas. I detta fall har 
bedömning gjorts att det inte krävs en separat anmälan för rivningen då det 
framgår i ansökan om bygglov.

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av och hyresgäster 
på fastigheterna 

 
 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit. Ägaren av 
fastigheten  har inte gått att nå.

Aktuell plats ligger inte i ett område med riksintressen eller andra skyddsvärda 
intressen. I dag finns det fotbollsplaner samt åkermark på området dit 
byggnaderna ska flyttas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Angående bygglov för uppförande av klubblokaler 

för Tidaholms Brukshundsklubb på fastigheten Ramstorp 6:1.” 
Bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2019-02-28.

 Ansökan inkommen 2019-01-31.
 Situationsplan inkommen 2019-01-31.
 Bilder och placering av byggnader inkomna 2019-01-31.
 Fasad- och planritning förrådsbyggnad inkommen 2019-01-31.
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår att bygglov ges med stöd av 9 kap 31 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

Jävsnämndens beslut

 Jävsnämnden beslutar att bygglov ges med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

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

Tekniskt samråd och kontrollansvarig enligt PBL bedöms inte behövas för 
projektet.

Byggherren uppmanas att inkomma med en kontrollplan innan startbesked 
kan utfärdas.

Då byggnadsverket färdigställts skall detta meddelas jävsnämnden. Innan 
byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
PBL, om inte jävsnämnden beslutar annat.

Byggherren ansvarar för kontrollen vid genomförandet av projektet och skall 
förvissa sig om att sådan sakkunskap finns som behövs för projektets 
genomförande i enlighet med gällande bygglagstiftning.

Avgift för bygglovet, 3 233 kr, faktureras separat.

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer,
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Västra Götalands
län men skickas till Tidaholms kommun, jävsnämnden,
Torggatan 26 A, 522 83 Tidaholm. Skrivelsen måste ha inkommit till 
jävsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni tog emot beslutet.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2019/13

§ 8 Beslut om dataskyddsombud för jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Jävsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt 
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) är jävsnämnden därmed skyldig att ha 
ett dataskyddsombud. 

Tidaholms kommun köper tjänsten dataskyddsombud av Falköpings kommun. 
Falköpings kommun har föreslagit att Jimmy Palmqvist ska utses som 
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Dataskyddsombud för jävsnämnden”, kommunjurist 

Jenny Beckman, 2019-03-05.
 Tjänsteskrivelse ”Handling”, tf kanslichef Thomas Lindberg, 

2018-02-25.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att utse Jimmy Palmqvist 

till dataskyddsombud för jävsnämnden från och med 21 mars 2019.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att utse Jimmy Palmqvist till dataskyddsombud 

för jävsnämnden från och med 21 mars 2019.

Sändlista
Jimmy Palmqvist
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2019/11

§ 9 Information från ordföranden

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om:

- Struktur och upplägg kring nämndens arbetsformer i form av 
arbetsmöten och presidiemöte.

- Att jävsnämnden har en antagen sammanträdesplan men att det kan 
uppkomma behov av extra möten vid brådskande ärenden samt att 
möten kan ställas in vid för få ärenden. 

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår jävsnämnden besluta lämna punkten. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.
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2019/11

§ 10 Information från förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Anna Eklund informerar om:

 Budget för jävsnämnden.

Jörgen Nyström bygglovshandläggare samhällsbyggnadsförvaltningen 
informerar om:

 Miljö- och byggnadsenhetens organisation.
 Handläggningsprocessen för bygglov och tillsyn.
 Kommande ärenden till jävsnämnden. 

Beslutsunderlag
- 

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår jävsnämnden besluta lämna punkten. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.
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