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Utöver vad som stadgas i kommunallagen om nämnder gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
§ 1 
Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande 
samt uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar. 
Nämnden är tillika kommunens trafiknämnd. 
 
Nämndens uppgifter kännetecknas av att 
- de innebär ett ensidigt bestämmande över enskilda, (såväl fysiska som juridiska  
  personer inkl kommunen själv)  
- har stöd i lag eller annan författning  
- handlingsutrymmet är hårt styrt av lagar, andra författningar och ”råd” utfärdade  
  av statliga myndigheter” 
- kan överklagas enligt aktuell lagstiftning i sak (inte kommunalbesvär) 
- nämnden är högsta kommunala beslutsinstans och 
- verksamheten är ofta föremål för överprövande myndigheter och för statlig  
  tillsyn.  
 
Lagar och författningar 
”mjuka uppgifter” 
- Socialtjänstlag  
- Socialtjänstförordning  
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall  
- Lag om unga lagöverträdare  
- Brottsbalk  
- Lag om råd och stöd till vissa funktionshindrade  
- Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  
- Socialstyrelsens författningssamling  
- Smittskyddslag  
- Föräldrabalk med undantag av de delar som avser överförmyndarverksamheten 
- Lag om allmänna barnbidrag  
- Lag om underhållsstöd  
- Äktenskapsbalk  
- Körkorts förordning  
- Passförordning  
- Vapenlag  
- Namnlag  
- Lag om blodundersökning  
- Sekretesslag  
- Sekretessförordning  
- Förvaltningslag  
- Lag om mottagande av asylsökande m fl  
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- Utlänningslag  
- Lag om bostadsanpassningsbidrag  
- Lag om färdtjänst  
- Lag om riksfärdtjänst  
- Alkohollag  
- Tobakslag  
-  Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel (enl KF 080423 § 32) 
-  Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadshållare (2017:425) 
   (KF 2017-10-18 § 142) 
- Lag om anordnande av visst automatspel  
- Lotterilag  
- Begravningslag  
- Skollag  
- Grundskoleförordning  
- Förordning om kommunal vuxenutbildning 
- Gymnasiesärskoleförordning m 
-  Gymnasieförordningen 
-  Lag om kommunalt vårdnadsbidrag 
-  Lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare 
-  Annan lagstiftning som reglerar kommunens ”mjuka verksamheter” 
 
Lagar och förordningar 
”Hårda uppgifter” (i den mån uppgiften inte överlämnats till 
Kommunalförbundet Dalsland) 
 
- Miljöbalk 
-  Beslut om samtliga strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken. 

     (Tillsynsansvaret för strandskyddsfrågor åligger Dalslandskommunernas kommunalförbund    
    (Dalslands miljönämnd) enligt tidigare beslutad beslutsordning) 
- Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
- Förordning om miljöhänsyn i jordbruket  
- Avfallsförordning   
- Förordning om farligt avfall  
- Statens Naturvårdverks författningssamling  
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter  
- Livsmedelslag  
- Livsmedelsförordning  
- Statens Livsmedelsverks författningssamling  
- Tobakslag  
- Begravningslag  
- Lag om brandfarliga och explosiva varor  
-  Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar   
    m m… 
-  Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem 
- Ordningslag  
- Alkohollag  
- Lag om hotell- och pensionatsrörelse  
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-  Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadshållare (2017:425) 
   (KF 2017-10-18 § 142) 
- Trafikförordning  
-  Lag om kommunal parkeringsövervakning m m (1987:24)  
    (KF 2017-10-18 § 142) 
- Plan- och bygglag  
- Fastighetsbildningslag  
- Anläggningslag  
- Ledningsrättslag  
- Lag om civilt försvar  
- Sekretesslag  
- Förvaltningslag  
-  Lag om skydd mot olyckor 
- Brottsbalk  
- Lag om viten 
-  Andra lagar och förordningar   
 
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår av delegationsordning för 
nämnden.  
 
 
Ekonomi 
 
2 § 
 
Nämnden äger rätt att inom ramen för sin årsbudget göra de omdisponeringar som 
önskas mellan anslagsområdena under förutsättning att de av kommunfullmäktige 
uppsatta reglerna och riktlinjerna följs. 
 
Sammansättning  
 
3 § 
 
Myndighetsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
4 § 
 
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. Endast om det 
föreligger särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
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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 sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
En ledamot eller ersättare som har 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 har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
 
5 § 
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, kallar själv ersättare. 
 
Närvaro- och yttranderätt 
 
6 § 
 
Icke tjänstgörande ersättare, kommunchef, förvaltningschef eller annan 
föredragande tjänsteman har yttranderätt vid sammanträdet. 
 
Nämndens ordförande 
 
7 § 
Det åvilar ordförande, eller vid förfall för denne, vice ordförande att ha uppsikt 
över nämndens verksamhet, att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 
nämnden, att representera nämnden vid kontakter med myndigheter samt vid 
konferenser och andra sammanträden, om inte nämnden bestämt annat.  

 
Ersättare för ordföranden  
 
8 § 
 
Om varken ordförande, eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i del av sammanträdet fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
9 § 
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
 
Kallelse 

 
10 § 
 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse till myndighetsnämnden får ske digitalt om nämnden så bestämmer. 
 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträ-
desdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
11 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
 
Reservation och särskild mening/ anteckning till protokollet 
 
12 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas till 
sekreteraren inom 5 dagar efter sammanträdet. 
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Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan 
mening/anteckning skall vara skriftlig, undertecknad och försedd med uppgift om 
vilket ärende som avses. Den skall anmälas på sammanträdet och överlämnas till 
sekreteraren senast i samband med protokollsjusteringen. 
 
Delgivning 
 
13 § 
 
Delgivning med myndighetsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 
eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
 
Talan vid domstol mm 
 
14 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan vid domstol och 
myndigheter i mål och ärenden inom nämndens ansvarsområde.  
 
Undertecknande av handlingar 
 
15 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av myndighetsnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer myndighetsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
 
Arbetsutskott 
  
16 § 
 
Myndighetsnämnden bestämmer själv om eventuellt inrättande arbetsutskott och 
formerna för dess arbete. 
 
Nämndens protokoll på hemsidan 
 
17 § 
 
Då nämndens protokoll i huvudsak innehåller personuppgifter och 
sekretessbelagda uppgifter skall inte protokollen publiceras på kommunens 
webbplats.  
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Ansvar för arkiv 
 
18 § 
 
Nämnden är ansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
19 § 
 
Anmälan av delegationsbeslut skall som huvudregel ske till nämndens 
sammanträde närmast efter beslutsdatum. Detsamma skall gälla redovisning av 
beslut som fattats efter vidaredelegering.  
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