Kommunala styrdokument och deras
uppföljning
Bilaga till uppföljning av översiktsplaneringen år 2016-2019
I den här bilagan listas när kommunens styrdokument med koppling till översiktsplaneringen
ska följas upp och/eller utvärderas enliga beslut fattade i kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Om det inte finns något beslut har vi valt att rekommendera att
uppföljning och utvärdering görs senast efter tio år. Nedan listas även kommande
styrdokument som har tagits upp i antagna styrdokument, i beslut från kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen eller i kommunstyrelsens politiska plattform för 2019-2022.
För komplett lista över kommunens gällande styrdokument se
https://www.haninge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrandedokument/.

Nya styrdokument och deras uppföljning
Styrdokument

Beslut

Uppföljning/utvärdering

Näringslivsstrategin

KS 2017-05-29 (§136)

Framgår ej. Förslagsvis
2027

Klimat- och miljöpolitiskt

KF 2017-10-09 (§246)

program

Delårsrapportering och i
årsredovisningen.
Utvärdering minst en gång
per mandatperiod. Senast
år 2022.

Stadsutvecklingsplan för

KF 2018-04-16 (§63)

Haninge stad – FÖP

Ingår i arbetet med
planeringsstrategi för
översiktsplaneringen som
ska vara klart senast 24
månader efter det ordinarie
valet år 2022.

Trafikstrategin

KS 2018-05-28 (§112)

Bör ske en gång per
mandatperiod. Det vill säga
senast år 2022.

Cykelplan

KF 2018-12-10 (§238)

Framgår ej. Förslagsvis
2028.

Kulturmiljöprogram

KF 2019-09-09 (§ 123)

Kultur- och
demokratinämnden följer
upp programmet årligen.

Södertörns utvecklingsprogram

KS 2019-08-26 (§ 164)

2035
Strategisk inriktning för

södertörnssammarbetet.
KS 2017-06-14 (§160)

varumärket Haninge
Avsiktsförklaring för

Hanteras av
Framgår ej. Förslagsvis
2027.

KS 2017-12-13 (§ 333)

Hanteras av politiken.

KF 2018-11-05 (§180)

Framgår ej. Förslagsvis

bostadsbyggande i Hemfosa
Riktlinje för bostadsbyggande

2028.
Politisk plattform 2019-2022

KF 2018-12-10 (§ 192)

Hanteras av politiken.

Befintliga styrdokument och deras uppföljning
Styrdokument

Antaget

Uppföljning/Utvärdering

Jordbro utvecklingsprogram

2006-06-12 (§ 86)

Ingen uppföljning,
utvärderas förslagsvis
snarast

Dalarö utvecklingsprogram

2009-06-08 (§ 120)

Uppföljning och
utvärdering gjord 2019

Vendelsö utvecklingsprogram

2010-10-18 (§ 151)

Framgår ej, utvärdering
gjord 2016

Vattenplan

2012-10-15 (§ 154)

Framgår ej, förslagsvis
snarast

Tungelsta utvecklingsprogram

2012-12-10 (§ 225)

Följs upp årligen,
utvärderas 2022 enligt
skrivning i programmet

Västerhaninge

2012-12-10 (§ 226)

utvecklingsprogram

Följs upp årligen,
utvärderas 2022 enligt
skrivning i programmet

VA-policy

2013-05-06 (§ 94)

Följs upp och utvärderas en
gång per mandatperiod,
därmed senast 2022

Klimat- och energistrategin

2014-02-10 (§ 13)

Framgår ej, förslagsvis
2024

VA-plan

2015-11-09 (§ 223)

Revidering pågår

Dagvattenstrategi

2016-09-12 (§ 255)

Framgår ej, förslagsvis
2026

Naturvårdsplan

2016-04-18 (§ 148)

I samband med
aktualitetsprövningen av
översiktsplanen. Därmed
senast 2024.

Brandbergens

2016-11-07 (§ 305)

utvecklingsprogram

Följs upp årligen,
utvärderas förslagsvis 2026

Befintliga styrdokument med koppling till den fysiska utvecklingen av mark- och vattenmiljöer från
tiden innan Översiktsplan 2030.

Kommande styrdokument, riktlinjer och planeringsunderlag och deras status
Styrdokument/riktlinjer/

Källa

Status

Översiktsplan

Påbörjad

planeringsunderlag
Bullerkartering

2030/Klimat- och
miljöpolitiskt program
Trafikplan

Översiktsplan 2030

Påbörjad

Grönstrukturplan

Översiktsplan

Påbörjad

2030/Klimat- och
miljöpolitiskt
program/Naturvårdsplan
Klimatanpassningsplan

Översiktsplan

Påbörjad

2030/Klimat- och
miljöpolitiskt program
Planeringsunderlag för regional

Översiktsplan 2030

Ej påbörjad

Översiktsplan 2030

Klart för Gudö, Vendelsö

massbalans/masshantering och
terminalplatser
Översiktlig
dagvattenmodellering inom

och Vendelsömalm.

riskområden för skyfall

Kvarvarande riskområden
ej påbörjade

Planeringsunderlag för Haninge

Stadsutvecklingsplan för

stad med tröskelnivåer för när

Haninge stad

ytterligare bebyggelse kräver
investeringar i ex VA, skolor,

Ej påbörjad

förskolor eller
kulturinstitutioner.
Riktlinjer för hållbart byggande

Klimat- och miljöpolitiskt

Ej påbörjad

program
Plan för misstänkt förorenad

Klimat- och miljöpolitiskt

kommunalägd mark

program

Revidering av skogspolicyn

Naturvårdsplan

Ej påbörjad

Fördjupning av översiktsplanen

Politiska plattformen

Ej påbörjad

för Ornö

2019-2022

Program för social hållbarhet

Social
översiktsplan/Politiska
plattformen 2019-2022

Ej påbörjad

Påbörjad

