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Instruktioner m.m. för
exploateringsnämndens strategiråd
Förslag till beslut
1. Exploateringsnämnden inrättar ett strategiråd med
instruktion enligt bilaga.
2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner
att rådet inrättas istället för det strategiutskott som skulle
inrättas enligt budget 2015.
3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att
sedvanliga sammanträdesarvoden ska utbetalas till
förtroendevalda ledamöter och ersättare i rådet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
beslutar nämnden följande.
1. Ledamöter väljs enligt 2 § i instruktionen.
2. Elin Olsson (MP) utses till ordförande för rådet t o m
2015-12-31.
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Sammanfattning
Exploateringsnämnden fick i budgeten 2015 i uppdrag att tillsätta ett
strategiutskott. Under våren 2015 har formerna för utskottet prövats.
Med hänsyn till organets uppgifter föreslås att ett råd inrättas i
stället för ett utskott. I detta ärende beslutar exploateringsnämnden
att inrätta ett strategiråd samt ge rådet dess instruktioner.
Därutöver gör nämnden en hemställan till kommunfullmäktige om
sammanträdesarvoden för ledamöter och adjungerade.

Ärendet
Stockholm växer och markpolitiken är ett av stadens viktigaste
verktyg för ett högt bostads- och stadsbyggande. Strategirådet ska
enligt budgeten för år 2015 ha i uppgift att arbeta med frågor som
rör strategisk markutveckling. Bland det som behandlas finns bland
annat hur stadens långsiktiga behov av markresurser tillgodoses, hur
omvandlingen från verksamhetsområde till nya stadsdelar sker på ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt hur strategin
för grönytekompensation hanteras.

Strategirådets instruktioner
1§
Strategirådet är ett organ som har till uppgift att avhandla och diskutera
övergripande strategiska frågor avseende stadens markpolitik. I detta
arbete får rådet två huvudsakliga uppdrag:
• att öka samverkan och dialogen med externa aktörer kring stadens
markpolitik; byggherrar, myndigheter, näringsliv och ideella
föreningar. Detta sker genom att rådet bjuder in till rundabordssamtal
och dialog kring olika strategiska frågor.
• att vara en instans för överläggningar gällande policys och strategier
som påverkar markpolitiken samt inför större planprogram och
markanvisningar.
2§
Strategirådet består av de 13 ordinarie ledamöterna. Ersättare i
nämnden är adjungerade till rådets möten.
Exploateringsnämnden utser en ordförande för rådet.
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3§
Exploateringsnämnden bestämmer tid och plats för rådets möten. Rådet
sammanträder 4-5 gånger per år.
Ordförande svarar för kallelse och mötesdagordning.
Kallelse bör vara skriftlig och tillställas strategirådets ledamöter och de
övriga personer som har rätt att närvara, senast en vecka före
sammanträdet. Till kallelsen ska fogas en mötesdagordning.
4§
Vid strategirådets sammanträden förs minnesanteckningar.
Minnesanteckningarna ska tillställas exploateringsnämnden.
5§
Biträdande stadsdirektör, exploateringskontorets förvaltningschef samt
annan tjänsteman som handlagt visst ärende har rätt att närvara vid
strategirådets sammanträden.
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