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Bilaga 7: Reglemente för myndighetsnämnden 

Kommunfullmäktige 
1999-10-25, § 130 
2002-10-28, § 124 
2004-03-29, § 49 
2005-11-28, § 242 
2006-11-20, § 195 
2009-05-25, § 69 
2009-10-26, § 123 
2010-09-27, §§ 116-117 
2012-12-17, § 155 
2015-21-21, § 209  
2018-12-17, § 194 
2019-11-26, § 200 
2020-04-27, § 56 
2021-08-30, § 193 
2022-12-19, § 189 
 

Övergripande uppgifter  

 a 

Nämnden har med avseende på specialreglerade uppgifter hand om tillsyn, 
kontroll och andra myndighetsutövande åtgärder för räddningstjänst, trafik samt 
plan- och byggväsende. 

Härutöver ska nämnden dels handlägga de ärenden som enligt 
kommunfullmäktiges beslut ska ankomma på nämnden, dels ansvara för 
verkställigheten av fullmäktigebeslut i frågor som rör nämndens områden. 

Plan- och byggnadsväsen 

 b 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i de 
delar som avser myndighetsutövning mot enskild och har det närmaste 
inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden 
fullgör också de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet vad avser myndighetsutövning 
mot enskild. 
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Nämnden ska handlägga bygglov, bygganmälningar, beivrande av olovligt 
byggande och ovårdade fastigheter samt andra ärenden som innebär 
myndighetsutövning mot enskild. 

Kartframställning 

 c 

Nämnden ansvarar för den kommunala primärkartan över de sex största 
tätorterna. Vidare har nämnden hand om adressättning och viss 
mätningsverksamhet. 

Strandskydd 

 d 

Nämnden ansvarar för ärenden om strandskydd (dispenser och tillsyn m.m.), 
som handhas av kommunen, med undantag av ärenden som gäller planering 
av mark, t.ex. upphävande av strandskydd i samband med detaljplan.  

Brandfarliga och explosiva varor 

 e 

Nämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga och explosiva 
varor. 

Lagen om skydd mot olyckor  

 f 

Nämnden ansvarar för tillsyn inom ramen för Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

Nämnden ansvarar för att brandskyddskontroll och rengöring enligt lagen om 
skydd mot olyckor genomförs. 

Bostadsanpassning 

 g 

Nämnden ansvarar för bostadsanpassning enligt Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Tillståndsgivning enligt alkohollagen 

 h  

Nämnden ska bereda och besluta om tillstånd till servering av alkoholhaltiga 
drycker enligt alkohollagen (2010:1622) samt tillsyn enligt alkohollagen. 

Spel och lotterier 

 i 

Nämnden ansvarar för beslut i de fall spellagen (2018:1138) är tillämplig.  

Yttranden om hemvärnsmän 

 j 

Nämnden ansvarar för yttrande om antagande av hemvärnsmän enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146) 
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Delegering från kommunfullmäktige 

  

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Registrering och tillståndsgivning enligt spellagen 

 Beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO) 

Delegation till nämnden omfattar inte ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen som enligt 5 kap 1 § kommunallagen är 
förbehållet fullmäktiges exklusiva beslutanderätt. 

Sammansättning och mandattid 

  

Nämnden består av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare, vilka väljs av 
kommunfullmäktige.  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande och utses 
av kommunfullmäktige.  

Ordföranden utses från majoriteten1 och vice ordföranden från oppositionen.  

Viceordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Nämndens mandattid är fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det 
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Med "majoritet" avses det parti eller den grupp partier som genom valsamverkan 
har flest platser i nämnden eller styrelsen 


