
 

 

 

Arbetsordning för 
stadsbyggnadsutskottet 

    

Beslutsdatum 2020-09-15 Dokumenttyp Arbetsordning 

Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Kanslichefen 

Diarienummer 2020/KS 0201 003 Giltighetstid Tills vidare 

 

 

 

 

 

 

 



  2 (4) 

 

Innehållsförteckning 

1 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet ....................................... 3 

1.1 Stadsbyggnadsutskottets uppgifter ........................................................... 3 

1.2 Arbetsformer ............................................................................................... 4 

 

Senast reviderad av 
dokumentägaren 

 

Reviderad med 
anledning av 

 



  3 (4) 

1 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet 

 

1.1 Stadsbyggnadsutskottets uppgifter 

 

1 §  

Stadsbyggnadsutskottet är ett utskott under kommunstyrelsen som är 

beredningsorgan för ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige inom stadsbyggnadsutskottets verksamhetsområde. 

Därutöver ska utskottet besluta i de ärenden som delegerats till utskottet i 

delegationsordningen eller på annat sätt. 

 

Utskottet har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande 

områden:  

- Översiktlig planering av mark och vatten 

- Fysisk planering  

- Strategisk planering av grönområden 

- Fysisk trafikplanering såsom specifika vägprojekt 

- Mark- och exploateringsfrågor såsom gatukostnadsutredningar 

exploateringsavtal, markanvisningar och avtal inom mark och 

exploateringsområdet 

 

 

Utskottet har till uppgift att besluta i följande frågor: 

- Planbesked och prövning av begäran om ändring eller upprättande av 

detaljplan 

- Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan (inklusive planens 

miljöpåverkan), planprogram, gatukostnadsutredningar och 

områdesbestämmelser 

- Samråd avseende detaljplaneförslag, gatukostnadsutredningar och 

områdesbestämmelser oavsett förfarande 

- Granskning av detaljplaneförslag och områdesbestämmelser med 

standardförfarande 

- Prioriteringsordning och etappindelning för arbetet med detaljplaner 
 

 

Utskottet har därutöver i uppdrag att besluta om svar på de förslag inom 

utskottets områden som har inkommit via Tyresöinitiativet. Utskottet överlämnar 

besvarandet till kommunstyrelsen i de fall utskottet bedömer att frågan är så pass 

omfattande att kommunstyrelsen bör svara förslagsställaren. 
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1.2 Arbetsformer 

 

2 § 

Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller ifråga om arbets- och 

beslutsformer i första hand de regler för utskott som anges i det gemensamma 

reglementet och i övrigt ska de regler som gäller för nämnderna i det gemensamma 

reglementet tillämpas.  
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