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§ 1. Ansvarsområden
I enlighet med kommunstyrelsens reglemente är stadsutvecklingsutskottet beredande
organ till kommunstyrelsen inom följande områden.
 Stadsplanering
 Fastighetsfrågor
 Exploatering
 Tunnelbanans utbyggnad till Nacka
 Större infrastrukturella projekt
 Centrumutveckling
Stadsutvecklingsutskottet kan fatta beslut i sådana ärenden i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsordning.

§ 2. Arbetsformer
Stadsutvecklingsutskottet ska ha ett årligt fastlagt schema för beslutande
sammanträden. Därutöver får stadsutvecklingsutskottet hålla möten och seminarier
eller liknande i den omfattning och den utformning som utskottet bestämmer.

§ 3. Ärenden
Utöver sådana ärenden som stadsutvecklingsutskottet ska fatta beslut i enligt
delegationsordning eller ska bereda inför behandling i kommunstyrelsen, ska som
minst följande ärendetyper behandlas i utskottet.
Område

Åtgärd

Intervall

Stadsplanering

Avstämning identifierade behov
Prioritering av projekt
Avstämning projekt planerade för
start-PM
Avstämning bostadsförsörjning

Varje sammanträde
Tertialbokslut
Varje sammanträde
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Nacka kommun

Fastighetsfrågor

Exploatering

Tunnelbanans
utbyggnad
Större infrastrukturella
projekt
Centrumutbyggnad

Avstämning identifierade behov
lokalförsörjning
Avstämning planerade och
pågående projekt
Avstämning investeringsbudgeten
Avstämning planerade och
pågående projekt
Avstämning
exploateringsekonomin
Rapporter från den gemensamma
styrgruppen

Varje sammanträde

Avstämning planerade och
pågående projekt
Prioritering av projekt
Avstämning identifierade behov
Avstämning pågående projekt per
projekt

Varje sammanträde

Varje sammanträde
Tertialbokslut
Varje sammanträde
Tertialbokslut
Efter styrgruppssammanträde

Tertialbokslut
Tertialbokslut
Varje sammanträde
när projekt finns

§ 4. Kallelse och handlingar
Ordföranden ska inför varje sammanträde eller annat möte för
stadsutvecklingsutskottet låta sammanställa en kallelse med dagordning som visar vad
som ska behandlas vid sammanträdet eller mötet.
Vid stadsutvecklingsutskottets sammanträden ska föreligga ett skriftligt underlag i
den omfattning som ärendet kräver.

§ 5. Föredragande tjänsteman
Stadsdirektören är föredragande tjänsteman inför stadsutvecklingsutskottet.
Stadsdirektören ansvarar för den övergripande beredningen och samordningen av
ärendena till utskottet.
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