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INLEDNING

Allmänt om reglementen
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och
verksamhetsformer. Det gäller vilka nämnder som ska finnas, vilka uppgifter
de ska ha och hur de ska vara sammansatta. Nämndernas uppgifter är att
bereda ärenden som ska avgöras av fullmäktige, att själv fatta beslut i
förvaltningsfrågor och verkställighet samt i frågor som fullmäktige delegerat
till nämnderna.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess
verksamhet samt annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer ska framgå av
reglementen som det i enlighet med kommunallagen är obligatoriskt för
fullmäktige att utfärda för styrelsen och övriga nämnder.

Byggnadsnämndens ställning
Byggnadsnämnden är en renodlad myndighetsnämnd, som svarar för den
prövning och tillsyn som kommunen ska genomföra utifrån plan- och
bygglagstiftningen samt prövning av strandskyddsdispens enligt miljöbalken.
Kommunledningsförvaltningen under kommunstyrelsen, utgör stödjande
förvaltning som bereder ärenden åt nämnden och utför nämndens
arbetsuppgifter.
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BYGGNADSNÄMNDENS
ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Verksamhetsområde

§ 1
Byggnadsnämnden fullgör:

- Uppgifter som kommunen har inom plan- och bygglagstiftningen med
undantag för detaljplaner, översiktsplan och områdesbestämmelser som
åligger kommunstyrelsen.

- Prövning av strandskyddsdispens enligt miljöbalken
- Övriga uppgifter som enligt lag, förordning och lokala föreskrifter ska

fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet.
- Uppgifter som jävsnämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2
Till byggnadsnämnden delegeras att besluta i ärenden enligt de uppgifter
som kommunen ska fullgöra i enlighet med §1.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 3
Byggnadsnämnden ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt
ansvar för verksamheten.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
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Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.

Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som
fattas i anledning av medborgarförslag. Nämnden ska två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas
fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.

Ekonomisk förvaltning

§ 4
Nämnden arbetar inom de ekonomiska ramar som medgivits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Nämndens sammansättning

§ 5
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Övrigt

§ 6
I övrigt gäller för nämnden kommunfullmäktiges antagna Gemensamma
reglementsbestämmelser för Dals-Eds kommuns nämnder.
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