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§ 1 Beslut om verksamhetsberättelse för 
jävsnämnden avseende år 2022 
JVN 2023/9 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 

jävsnämnden år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kanslienheten har sammanställt jävsnämndens verksamhetsberättelse för år 2022. 
Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av året som har gått samt en ekonomisk 
redogörelse.  

Kommunstyrelsen beslutade § 211/2019 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Jävsnämnden har inga samverkansavtal att redovisa och behöver 
därför inte bifoga någon rapport.  

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

verksamhetsberättelse för jävsnämnden år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för jävsnämnden 2022”, 

förvaltningschef Jenny Beckman, 2023-02-16. 
 Verksamhetsberättelse jävsnämnden 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 2 Beslut om att godkänna tillsynsplan och 
behovsutredning för år 2023 enligt plan- och 
bygglagenn 
JVN 2023/7 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan och behovsutredning 2023 enligt plan- och 

bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan och behovsutredning för år 2023. 
Tillsynsplanen har behandlats och antagits av samhällsbyggnadsnämnden vid deras sammanträde 
2023-02-09. 

Enligt 11 kap. 3 § i 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 (tillsynsmyndigheterna). 

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 behovsutredning 2023 i sin helhet.  

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

2023 enligt plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut att godkänna tillsynsplan och behovsutredning 2023 enligt plan- 

och bygglagen”, förvaltningschef Jenny Beckman, 2023-02-16. 
 Tillsynsplan och behovsutredning 2023 enligt plan- och bygglagen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 3 Beslut om att godkänna tillsynsplan för år 2023 
och behovsutredning för åren 2022-2024 enligt 
miljöbalken m.fl. 
JVN 2023/6 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2023 och behovsutredning 2022-2024 

enligt miljöbalken m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för år 2023 och en behovsutredning 
för åren 2022-2025. Tillsynsplanen har behandlats och antagits av samhällsbyggnadsnämnden  
2023-02-09. 

Enligt 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 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 1 kap. 8 § i samma förordning ska en tillsynsplan upprättas för varje verksamhetsår som 
grundas på behovsutredningen och myndighetens register över tillsynsobjekt. 

Behovsutredningen 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. Tillsynsplanen omfattar 
samma ansvarsområden förutom livsmedelslagen som redovisas i en separat kontrollplan. 

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. 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 behovsutredning 2023 i sin helhet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna tillsynsplan 2023 och 

behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken m.fl. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av tillsynsplan 2023 och behovsutredning  

2022-2024 enligt miljöbalken m.fl.”, förvaltningschef Jenny Beckman, 2023-02-16. 
 Tillsynsplan 2023 och behovsutredning 2022-2024. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 4 Beslut om att godkänna kontrollplan för 
offentlig kontroll av livsmedel för åren 2023-2025 
JVN 2023/8 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i 

Tidaholms kommun 2023-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i 
Tidaholms kommun 2023-2025. Kontrollplanen har behandlats och antagits av 
samhällsbyggnadsnämnden vid deras sammanträde 2023-02-09. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för offentlig kontroll av livsmedel i Tidaholms kommun. 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv. I kontrollplanden 
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 kontrollplan 2023 i sin helhet.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna kontrollplan för offentlig kontroll 

av livsmedel i Tidaholms kommun 2023-2025. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut att godkänna kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i 

Tidaholms kommun 2023-2025”, förvaltningschef Jenny Beckman, 2023-02-16. 
 Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Tidaholms kommun 2023-2025. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 5 Anmälan av delegationsbeslut 
JVN 2023/10 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Jävsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens förra sammanträde. 

Förvaltningschefen informerar om att det har blivit ett fel kring anmälan av delegationsbeslut 
”Föreläggande vid vite åtgärda miljömässiga brister”. Enligt anmälan är beslutet fattat av enhetschef 
för hållbar utveckling som inte har rätt att fatta beslutet. Beslutet hann inte expedieras innan felet 
upptäcktes. Beslutet kommer fattas på nytt av rätt delegat och anmälas på jävsnämndens nästa 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-02-22. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - bygg, 2023-02-22. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - miljö, 2023-02-22. 
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§ 6 Rapporter och inkomna skrivelser 
JVN 2022/30 

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 
2022-11-25 - 2023-02-20. 

JVN 2022/21 Beslut KS 2022-09-07 
Beslut om utredning om förutsättningar för att använda Microsoft 
365  

JVN 2022/22 Beslut KF 2022-10-31 
Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 
augusti år 2022 

JVN 2022/29 Beslut KF 2022-11-28 
Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 2023-
2025 

JVN 2022/31 Beslut KS 2022-11-30 
Beslut om antagande av riktlinje för målstyrning 

JVN 2022/32 Beslut KS 2022-11-30 
Beslut om antagande av riktlinje för ärendeberedning 

JVN 2022/33 Beslut KF 2022-12-19 
Beslut om antagande av policy för investeringar 

JVN 2023/1 Beslut KS 2023-01-11 
Beslut om utvärdering av kommunens hantering av covid-19 

JVN 2023/3 Beslut KF 2023-01-30 
Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026 

JVN 2023/4 Beslut KS 2023-02-08 
Beslut om revidering av riktlinje för intern kontroll 

JVN 2023/5 Beslut KS 2023-02-08 
Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda 
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Förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista jävsnämnden 2023-03-03”, registrator Marie Anebreid, 

2022-12-07. 
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§ 7 Information från ordförande och 
förvaltningschef 
JVN 2023/11 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

- Det hålls en utbildning i Göteborg den 30 mars som jävsnämnden har möjlighet att anmäla 
sig till.  

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Det har kommit in en bygglovsansökan på förskolan i Ekedalen som jävsnämnden behöver 
hantera. Jävsnämnden behöver besluta om att hålla ett extra sammanträde. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande och förvaltningschef”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2023-02-22. 
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§ 8 Beslut om extra sammanträde för jävsnämnden 
JVN 2022/18 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att nämnden ska ha ett extra sammanträde 2023-04-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta om ett extra sammanträde 2023-04-14 eftersom 
nämnden kommer behöva hantera ett bygglovsärende.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att nämnden ska ha ett extra sammanträde 

2023-04-14. 

Beslutsunderlag 
 - 
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