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Jävsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Folkabo, 2019-12-12 kl. 13:30-15:00 
§§ 24-32 

 
 
Beslutande 
Henrik Vang (V) ordförande 
 

 
Tjänstgörande ersättare 
Gunilla Djurberg (S) och Lena Alteg (M) 
 
 
Ersättare 
Monica Karlén (S) 
 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Peter Lann, enhetschef §§ 26-27 
 

 
Justering 
Utses att justera: Lena Alteg (M) 
Justeringens tid: 2019-12-12 
 

Underskrift sekreterare  
 Sofie Thorsell 

Underskrift ordförande  
 Henrik Vang (V) 

Underskrift justerare  
 Lena Alteg (M)  
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2019/35 

§ 24 Beslut om antagande av sammanträdesplan för jävsnämnden 
för år 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för nämnden för år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar jävsnämnden år 2020”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-11-22. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att fastställa 
jävsnämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande: 

 
6 mars  11 juni 
11 september  6 november 

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att fastställa jävsnämndens ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2020 enligt följande: 

 
6 mars  11 juni 
11 september  6 november 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2019/36 

§ 25 Beslut om antagande av intern kontrollplan för jävsnämnden 
för åren 2019-2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje 
för intern kontroll ska nämnden, i detta fall jävsnämnden, se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt. 2019-2020 års interna kontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är 
ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och regler.  
 
Jävsnämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av 
jävsförvaltningen. 
 
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16, 
som ska ingå i planen. Då det bara är en risk som ligger inom det riskvärdet 
har förvaltningen valt att även ta med de risker som har riskvärde 6. 
Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för jävsnämnden i 
mars år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan 

2019/2020”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-22. 
 Intern kontrollplan för jävsnämnden år 2019/2020. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att anta upprättat förslag 
till intern kontrollplan för år 2019-2020.  

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan 
för år 2019-2020.  
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2019/48 

§ 26 Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 
enligt plan- och bygglagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för år 2020 och 
en behovsutredning för åren 2020-2022. Tillsynsplanen kommer att behandlas 
för beslut vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-12-12.  
 
Enligt 11 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 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 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 för år 2020 och 
behovsutredningen för åren 2020-2022 i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsynsplan 2020 enligt plan- och 

bygglagen”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-28. 
 Tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2022 enligt plan- och 

bygglagen. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna tillsynsplan 
2020 och behovsutredning 2020-2022 enligt plan och bygglagen. 

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2020 och 
behovsutredning 2020-2022 enligt plan och bygglagen. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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2019/46 

§ 27 Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 
enligt miljöbalken med flera 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för år 2020 och 
en behovsutredning för åren 2020-2022. Tillsynsplanen kommer att behandlas 
för beslut vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-12-12.  
 
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 som grundas på 
behovsutredningen och myndighetens register över tillsynsobjekt upprättas för 
varje verksamhetsår. 
 
Tillsynsplan och behovsutredning omfattar samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, 
strålskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen samt lag om sprängämnes-
prekursorer. 
 
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 för år 2020 och 
behovsutredningen för åren 2020-2022 i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 

2020-2022 enligt miljöbalken med flera”, kanslichef Anna Eklund, 
2019-11-27. 

 Tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2022 enligt miljöbalken med 
flera. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna tillsynsplan 
2020 och behovsutredning 2020-2022 enligt miljöbalken med flera. 
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Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2020 och 

behovsutredning 2020-2022 enligt miljöbalken med flera. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2019/47 

§ 28 Beslut om jävsnämndens budget för år 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämndens budget för år 2020 uppgår, enligt strategisk plan och budget 
2020-2022, till 308 tkr. 
 
Budgetramen är 8 tkr högre än för år 2019 och baseras på traditionell 
budgetuppräkning utan anpassningskrav. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive enhet inom 
jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om jävsnämndens budget år 2020”, kanslichef 

Anna Eklund, 2019-11-28. 
 Budgetram per enhet jävsnämnden.  

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna förslag till 
budget för jävsnämndens enheter avseende år 2020. 

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 
jävsnämndens enheter avseende år 2020. 
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2019/5 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
senaste sammanträde 2019-09-19. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-12-12”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-04. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 

2019-12-04. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare, 2019-10-01. 

 
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 

§ 30 Rapporter och inkomna skrivelser  
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-05-15 - 2019-11-27. 
 
JVN 2019/38 Beslut KS 2019-05-08 - Beslut om antagande av riktlinje mot 

kränkande särbehandling 
JVN 2019/39 Beslut KS 2019-06-12 - Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2020 
JVN 2019/39 Beslut KF 2019-06-24 - Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2020 

JVN 2019/40 Beslut KS 2019-10-02 - Beslut om revidering av riktlinje om 
intern kontroll 

JVN 2019/41 Beslut KS 2019-10-02 - Beslut om antagande av risk- och 
sårbarhetsanalys för åren 2019-2022 

JVN 2019/42 Beslut KF 2019-09-30 - Beslut om revidering av reglemente 
om intern kontroll 

JVN 2019/43 Beslut KF 2019-06-24 - Handlingar att anmäla – 
Revisionsplan 2019-2020 

JVN 2019/44 Beslut KF 2019-10-28 - Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari - augusti år 201 

JVN 2019/45 Beslut KF 2019-10-28 - Beslut om strategisk plan och budget 
för åren 2020-2022 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, registrator Marie 

Anebreid, 2019-11-26. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda 
rapporter till handlingarna. 

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 
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2019/11 

§ 31 Information från ordförande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar för första året med jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lämna punkten. 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lämna punkten. 
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2019/11 

§ 32 Information från förvaltningschef 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om följande: 

 
 Jävsnämnden kan hantera ärendet om rivningslov på fastighet 

Kaplanen även om det inte har fattats beslut om att fastigheten ska 
rivas. Ärendet har varit vilande men är eventuellt på gång. 

 Jävsnämnden behöver troligtvis hantera ärendet om att flytta Barnens 
hus till muséet när det blir aktuellt. 

 Behöver reda ut om det är jävsnämnden eller 
samhällsbyggnadsnämnden som ska hantera flytt av Godsmagasinet 
till bibliotekshuset.  

 Den nya idrottshallen på Rosenberg har fått startbesked. 
 Jävsnämnden kommer hantera ärendet med den nya förskolan som 

ska byggas på Rosenberg. 
 Ändringarna som krävs för att inrymma femåringar på Forsenskolan 

och Rosenbergsskolan ryms inom befintligt bygglov. 
 Genomgång av årsplanering för jävsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 


	Protokoll förstasida
	Beslut JVN 2019-12-12
Beslut om antagande av sammanträdesplan för jävsnämnden för år 2020
	Beslut JVN 2019-12-12
Beslut om antagande av intern kontrollplan för jävsnämnden för åren 2019-2020
	Beslut JVN 2019-12-12
Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 enligt plan- och bygglagen
	Beslut JVN 2019-12-12
Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 enligt miljöbalken med flera
	Beslut JVN 2019-12-12
Beslut om jävsnämndens budget för år 2020
	Beslut JVN 2019-12-12
Anmälan av delegationsbeslut 
	Beslut JVN 2019-12-12
Rapporter och inkomna skrivelser 2019
	Beslut JVN 2019-12-12
Information från ordförande 
	Beslut JVN 2019-12-12
Information från förvaltningschef



