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Dnr KS 2019/493

§ 272 Återrapportering Brandbergens
utvecklingsprogram 2019
Sammanfattning

Brandbergens utvecklingsprogram antogs av kommunfullmäktige
2016-03-21, § 80. Den övergripande målbilden är att Brandbergen
ska kännas attraktivt och välkomnande. På lång sikt behöver
mentala och fysiska barriärer mellan bostadsområdena och den
regionala stadskärnan brytas. Utvecklingsprogrammet innehåller
riktlinjer med målår 2030 och utvecklingspunkter med målår 2020.
Kommunstyrelsen följer årligen upp pågående utvecklingsarbete i
enlighet med programmet. Den här återrapporteringen avser
perioden november 2018 till oktober 2019 och innehåller en
övergripande bild av befolknings- och bebyggelseutvecklingen
samt förvaltningens aktiviteter i Brandbergen. I bilaga visas vilka
aktiviteter som har bäring på respektive riktlinje eller
utvecklingspunkt i utvecklingsprogrammet.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen hänvisar till tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga
som redovisar 28 aktiviteter och hur dessa svarar mot
utvecklingsprogrammets riktlinjer och utvecklingspunkter.
Det återstå ett år innan utvecklingspunkterna i programmet når sitt
målår och hittills har kommunen hanterat 13 av totalt 19
utvecklingspunkter i programmet. Ej berörda utvecklingspunkter
finns listade i tjänsteutlåtande.
Pågående planuppdrag och genomförda aktiviteter ligger i linje
med mål och syfte med utvecklingsprogrammet. Det har
genomförts ett ambitiöst arbete som svarar upp mot majoriteten av
programmets riktlinjer och utvecklingspunkter. Förvaltningen anser
att utvecklingsprogrammet kan fortsätta ge stöd åt
utvecklingsarbete och framtida planering i Brandbergen.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-11-04 – Återrapportering av Brandbergens
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utvecklingsprogram 2019, inklusive bilagan ”Aktiviteternas bäring
på riktlinjer och utvecklingspunkter”
- Brandbergens utvecklingsprogram 2016-03-21
- Sammanställning trygghetsmätning Haninge kommun 2018
- Sammanställning Stockholmsenkäten Brandbergsskolan 2018
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Återrapportering av Brandbergens utvecklingsprogram
godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar avslag till båda tilläggsförslagen.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Återrapportering av Brandbergens utvecklingsprogram
godkänns.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, KOFN, SON, ÄN, GFN, GVN, Haninge
Bostäder, Tornberget, Berit Pettersson och Mirja Thårlin.
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