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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och verksamhetsområden 

som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, ansvarar för. Alla reglementen antas av 

kommunfullmäktige, som därigenom delegerar ansvar och befogenheter till 

nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör 

grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar 

därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner 

som förtroendevalda i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de samma för 

samtliga nämnder. 
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Jävsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till jävsnämndens 

verksamhet och arbetsformer ska ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för 

samtliga nämnder i Vadstena kommun. Jävsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett helhetsperspektiv. 

Rättssäker myndighetsutövning och tillsyn 
Syftet med en jävsnämnd är att säkra rättssäker behandling och beslut i ärenden, där 
tillsyns- och verksamhetsansvar sammanfaller inom en och samma myndighet. I en 
kommun är varje nämnd en egen myndighet, vilket innebär att nämnden inte ska ha 
tillsyn eller myndighetsutövning över den egna verksamheten. För att kunna hantera 
sådana situationer, om och när de trots allt uppstår, har jävsnämnden inrättats. 
 
§ 1 Jävsnämnden tar över ansvaret för myndighetsutövning mot och tillsyn av 
verksamhet och objekt i ärenden där ansvar för myndighetsutövning, tillsyn, drift 
och/eller förvaltning sammanfaller inom en och samma myndighet (nämnd).  
 


