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Reglemente för jävsnämnd
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
§ 1 Verksamhetsområde
Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen
samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom planoch byggväsendet gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.
Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom
livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak,
alkohol, naturvård, kalkning, producentansvar gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.
Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning,
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter gentemot
kommunala objekt/kommunal huvudman.
Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och all tillståndsgivning gentemot kommunala objekt
enligt följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan lagstiftning i
anslutning till dessa lagar.
NÄMNDENS ARBETSFORMER
§ 2 Sammansättning
Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en
ordförande och en vice ordförande. Nämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha
förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen, bildnings- och omsorgsnämnden eller
samhällsbyggnadsnämnden.
§ 3 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§ 4 Jäv/växeltjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra,
sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 5 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ansvarar för
att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
§ 6 Ersättares yttranderätt
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande).
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde utser nämnden annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
§ 8 Tidpunkt för sammanträde
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av
ledamöterna begär det.
§ 9 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillsändas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fem arbetsdagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Förändringar i kallelse/föredragningslista efter att den upprättats görs av nämnden vid sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste
ledamoten göra detta.
§ 10 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den. Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar
anslutning till sammanträdet skrivas under av ordförande och justeraren.
§ 11 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justering av protokollet.
§ 12 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförande.
§ 13 Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt nämnden bestämmer.
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