2019-12-11

Delegationsordning
Jävsnämnden (JN)
Gäller fr.o.m. 2019-12-15

Jävsnämndens delegationsordning

Dnr JN 2019-4

Typ av dokument: Regel
Handläggare: Administrativ chef
Antagen av: Jävsnämnden

Antagningsdatum:
2019-11-13, § 3

Revisionshistorik:

Giltighet: Tills vidare

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330

Utdrag ur Reglemente för jävsnämnden gällande från 1 januari 2019
Jävsnämnden svarar för
•
•

Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden på grund
av jäv inte kan fatta beslut.
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten

Se reglementet i sin helhet för vidare information
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Jävsnämnden
1

Kommunallagen, KL
Förvaltningslagen, FL
Besluta om ledamot och ersättares deltagande i
utbildning, kurser, seminarium och liknande

Jävsnämndens
ordförande

Besluta om ordförandens deltagande i utbildning,
kurser seminarium och liknande

Jävsnämndens
1:e vice ordförande

2

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit in för sent

FL 45 §

Delegaten i
ursprungsbeslutet

3

Beslut huruvida omprövning skall ske

FL 36-38 §§
FL 46 § 2 st

Delegaten i
ursprungsbeslutet

4

Omprövning av beslut i ärenden där
ursprungsbeslutet fattas av delegat

FL 36-38 §§
FL 46 § 2 st

Delegaten i
ursprungsbeslutet

5

Avge yttrande med anledning av besvär
(överklagan) över delegats beslut

6

Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste
avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde

7

Beslut i ärenden som inte är av principiell
betydelse eller annars av större vikt

Kommundirektör

KL 6:39

Jävsnämndens
ordförande

ersättare: förste vice
ordförande, eller vid förfall
av denne, andre vice
ordförande

Jävsnämndens
Ordförande

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till jävsnämnden vid nästkommande sammanträde.
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