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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-06
Jävsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sessionssalen, 2020-03-06 13:30-14:10
§§ 1-10

Beslutande
Henrik Vang (V) ordförande, Henning Söndergaard (S)

Tjänstgörande ersättare
 Lena Alteg (M)

Ersättare
Gunilla Djurberg (S)

Tjänstepersoner
Anna Eklund, förvaltningschef

Justering
Utses att justera: Lena Alteg (M), 
Justeringens tid: 2020-03-06

Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Henrik Vang (V)

Underskrift justerare
Lena Alteg (M)
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Jävsnämnden

Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-03-09 – 2020-03-31

Nämnd/styrelse
Jävsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-06

Protokollet förvaras:
Kommunledningskontoret, Stadshuset, Tidaholms kommun

Underskrift

Anna Eklund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-06
Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/3

§ 1 Beslut om revidering av delegationsordning för jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har uppdaterat jävsnämndens delegationsordning, utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens uppdaterade delegationsordning. 
Uppdateringarna har gjorts utifrån gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att revidera delegationsordning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-12
 Utkast - delegationsordning för jävsnämnden
 Delegationsordning för jävsnämnden

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att revidera 

delegationsordningen i enlighet med upprättat förslag.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet 

med upprättat förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-06
Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/53

§ 2 Beslut om yttrande över reglemente för jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.

Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat förslaget till reviderat 
reglemente till jävsnämnden för yttrande. Yttrande ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast 2020-03-31.

Förvaltningen har inget att erinra gällande det upprättade förslaget på 
reviderat reglemente för jävsnämnden. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande jävsnämndens reglemente”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-24
 Begäran om yttrande - reglemente jävsnämnd, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2019-12-18
 Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden 
 Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden, grönmarkerad text för 

tillagd text, rödmarkerad text för borttagen text.
 Reglemente för nämnder och styrelse, ett underlag för lokala 

bedömningar, SKR, mars 2019

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att avge sitt yttrande, att 

jävsnämnden inte har något att erinra gällande det upprättade förslaget 
på reviderat reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att avge sitt yttrande, att jävsnämnden inte har 

något att erinra gällande det upprättade förslaget på reviderat 
reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen

5



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-06
Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/9

§ 3 Beslut om verksamhetsberättelse för jävsnämnden avseende 
år 2019

Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt jävsnämndens verksamhetsberättelse för 
2019. Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av året som har gått 
och en ekonomisk redogörelse. 

Jävsnämndens resultat uppgår till 113 tkr för 2019. Överskottet beror på att 
personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under 2019. Resultatet är 
preliminärt fram tills årsredovisningen är beslutad. 

Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.  
Jävsnämnden har inga samverkansavtal att redovisa och behöver därför inte 
bifoga någon rapport. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för jävsnämnden 2019”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-24
 Verksamhetsberättelse (Jävsnämnden) 2019

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna upprättat 

förslag till verksamhetsberättelse för jävsnämnden avseende år 2019.
- Ordförande föreslår även att jävsnämnden beslutar att överlämna 

uppgiften om att nämnden inte har ingått någon avtalssamverkan till 
kommunstyrelsen.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

verksamhetsberättelse för jävsnämnden avseende år 2019.
 Jävsnämnden beslutar att överlämna uppgiften om att nämnden inte 

har ingått någon avtalssamverkan till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/6

§ 4 Beslut om uppföljning av jävsnämndens interna kontrollplan 
avseende år 2019

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 2019. Varje kontroll 
har följts upp genom en kommentar. Då jävsnämnden även, enligt den nya 
antagna processen för intern kontroll, genomför uppföljning av den interna 
kontrollen för 2019/2020 så finns eventuella åtgärder beskrivna i den 
uppföljningsrapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontroll jävsnämnden 

2019”, förvaltningschef Anna Eklund
 Rapport ”Uppföljning av jävsnämnden intern kontrollplan 2019”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-10.
 Jävsnämndens interna kontrollplan 2019

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna rapport för 

uppföljning av den interna kontrollplanen 2019.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att godkänna rapport för uppföljning av den 

interna kontrollplanen 2019.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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2020/7

§ 5 Beslut om uppföljning av jävsnämndens interna kontrollplan 
avseende år 2019/2020

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 2019/2020. Varje 
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontroll 2019/2020”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2002-02-05.
 Rapport ”Uppföljning av jävsnämnden intern kontrollplan 2019/2020, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-10.
 Jävsnämndens interna kontrollplan 2019/2020.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna rapport för 

uppföljning av den interna kontrollplanen 2019/2020.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att godkänna rapport för uppföljning av den 

interna kontrollplanen 2019/2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/19

§ 6 Beslut om rivningslov för bostadshus på fastighet Kaplanen 2

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om rivningslov för ett bostadshus med ekonomibyggnad 
(Gårdsbyggnad) på fastigheten Kaplanen 2 har inkommit till Jävsnämnden 
från samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnaderna omfattas inte av rivningsförbud enligt 9 kap. 34 § PBL. 

Sökanden har inkommit med en byggnadshistorisk dokumentation över 
byggnaderna på fastigheten Kaplanen 2.

Med anledning av byggnadernas skick i dagsläget och att dom i stora delar är 
förvanskade i kombination med att byggnaderna historia har dokumenterats 
så föreligger inget hinder att byggnaderna rivs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rivningslov på fastigheten Kaplanen 2”, 

bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2020-02-19
 Byggnadshistorisk dokumentation Kaplanen 2 – Inkommen 2019-12-17
 Ansökan om rivningslov – inkommen 2019-05-28
 Situationsplan – Kaplanen 2 – inkommen 2019-05-28
 Detaljplan S122 – Plankarta med beskrivning

Förslag till beslut
Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollplan för rivningsåtgärderna. 
Sökanden uppmanas att inkomma med en kontrollplan innan startbesked kan 
lämnas.

Avgiften för rivningslovet är 6 818 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för rivningslovsavgiften skickas separat.
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Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Jävsnämndens beslut
Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollplan för rivningsåtgärderna. 
Sökanden uppmanas att inkomma med en kontrollplan innan startbesked kan 
lämnas.

Avgiften för rivningslovet är 6 818 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för rivningslovsavgiften skickas separat.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/2

§ 7 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
senaste sammanträde 2019-12-12.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”anmälan av delegationsbeslut 2020-03-06”, 

förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-28
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare, 2020-01-21
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare, 2019-12-04
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare, 2019-06-12
 Anmälan av delegationsbeslut – Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 

2020-02-27

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/52

§ 8 Rapporter och inkomna skrivelser

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-11-28—2020-02-24.

JVN 2019/51 Beslut KF 2019-11-25
Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

JVN 2019/47 Beslut KS 2020-01-08
Beslut om uppföljning av helårsprognos för  Tidaholms 
kommun avseende november år 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator 

Marie Anebreid, 2019-12-06.

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda rapporter till 

handlingarna.

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna.
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2020/8

§ 9 Information från ordförande

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om följande:

- Hur nämnden och förvaltningens arbete fortskrider.  

Beslutsunderlag
-

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

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.
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Jävsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/8

§ 10 Information från förvaltningschef

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om följande:

- Eventuellt kommande ärenden som ska hanteras av jävsnämnden.
- Arbetet med att upprätta rutiner för anmälan delegationsbeslut etc. 

Beslutsunderlag
-

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

handlingarna. 

Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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