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Kommunstyrelsen  

Inriktningsbeslut för Huddinge kommun - översiktsplan 2050 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Inriktning för Huddinge kommuns översiktsplan 2050, i enlighet med vad som 
framgår av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 
2020, godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
Huddinges översiktsplan. En översiktsplan visar kommunens strategiska och 
långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen.  

Det första steget i revideringen av översiktsplanen har varit att omarbeta 
målbilden så att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig 
till 2050.  

Målbilden har arbetats fram genom en process med tre workshops med politiska 
representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Processen har 
även följts av en hållbarhetsbedömning. 

Ett förslag till inriktning har tagits fram med följande samhällsbyggnadsmål: 

 Ett levande och växande Huddinge 
 Ett Huddinge i samspel med naturen 
 Ett Huddinge som håller ihop 
 Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

 

Nästa steg i processen är att utifrån den godkända inriktningen arbeta fram ett 
planförslag som beskriver Huddinge kommuns långsiktiga användning av mark 
och vatten. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav den 8 juni 2020 kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att inleda arbetet med att revidera Huddinges översiktsplan 2030.  
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Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar 
hela kommunens yta och som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har en 
viktig funktion i den fysiska planeringen genom att den vägleder beslut i 
efterföljande planering, såsom utvecklingsplaner, planprogram, detaljplaner och 
bygglov.  

Huddinges gällande översiktsplan beslutades 2014 och beskriver kommunens 
fysiska utveckling fram till år 2030. Den aktualitetsförklarades 2018. 

Beslutet att revidera översiktsplanen grundar sig i ett bedömt behov av att 
förlänga målhorisonten till 2050, och därmed följa planeringshorisonten för 
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) samt pågående 
arbete med utvecklingsplaner i Huddinge som också siktar på målhorisonten 
2050. Med anledning av Sverigeförhandlingen står kommunen även inför en 
högre bedömd tillväxttakt än i gällande översiktsplan. 

Det första steget i processen att revidera översiktsplanen har varit att arbeta fram 
en reviderad målbild. Syftet med målbilden är att visa vilka frågor översiktsplanen 
ska prioritera och ge vägledning i hur planförslaget sedan ska se ut. Process och 
resultat beskrivs i detta tjänsteutlåtande. Nästa steg är att arbeta fram ett 
planförslag som beskriver en långsiktig användning av mark och vatten, som 
svarar mot den framtagna målbilden.  

 
Bild 1: Övergripande tidplan och process för revidering av översiktsplan 
 

Metod och process 
Arbetet med inriktning och mål för den reviderade översiktsplanen har skett i nära 
dialog med politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KS SBU). 
Processen har syftat till att fånga politiska prioriteringar, ambitioner och 
strategiska ställningstagande.  

Arbetet har utgått ifrån gällande översiktsplans målbild, med sikte på år 2050 och 
med ambitionen att formulera en tydlig inriktning. Målbilden har gått igenom en 
hållbarhetsbedömning under processens gång. Resultat från medborgardialog har 
varit ett av flera underlag i diskussionerna, se bilaga 2. 
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Förslag på inriktning för reviderad översiktsplanen 
Förslag till inriktning för Huddinges nya översiktsplan sammanfattas i fyra 
samhällsbyggnadsmål med ett antal underliggande delmål.  

Samhällsbyggnadsmål och delmål  
Målbilden består av fyra samhällsbyggnadsmål med tillhörande delmål. 
Förvaltningens förslag till delmål är skrivna utifrån ett vi-tilltal. Avsikten är 
att tydliggöra att vi behöver engagera fler aktörer i att vara med och bidra 
till utvecklingen av Huddinge, även om det är en målbild som kommunen 
beslutar om politiskt.   

I bilaga 1, som ej är föremål för beslut, finns för varje samhällsbyggnadsmål ett 
syfte beskrivet. Texten är tänkt att underlätta förståelsen av behovet av respektive 
mål och fungera som en övergång till arbetet med själva planförslaget.

 

 

Bild 2: Samhällsbyggnadsmål inklusive tillhörande illustrationer

Ett levande och växande Huddinge 
 Hela Huddinge ska utvecklas, men när vi bygger ut prioriterar vi vissa 

områden. Det är områdena vid Spårväg syds stationer, med fokus på de 
regionala stadskärnorna, centrala Huddinge och Vårby. Vi bygger också 
nära stationerna i Skogås och Trångsund.  

 Vi skapar attraktiva miljöer med utgångspunkt i områdets lokala 
förutsättningar och kvaliteter. Med en balans mellan bostäder och 
arbetsplatser samt tillgång till utbildning och service ska människor kunna 
leva ett gott vardagsliv med en meningsfull fritid.  

 Vi tar plats i världen genom att göra rum för kunskaps- och 
innovationsmiljöer som bidrar till samhällsutveckling. 

 Vi driver utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra 
Stockholmsregionen. Vi gör oss redo för att möta framtidens arbetsliv och 
näringsliv.   
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Ett Huddinge i samspel med naturen 
 Vi tar hand om och utvecklar Huddinges gröna områden, sjöar och 

vattendrag. Vi bevarar den biologiska mångfalden och förbättrar 
vattenkvaliteten. 

 Vi gör det enkelt för människor att komma till och ta del av Huddinges 
natur, parker och sjöar. De som bor, besöker och verkar i Huddinge har 
nära till platser för rekreation.  

 Vi låter grönska och vatten ta plats i de byggda miljöerna för att främja 
människors hälsa.  

 Vi skapar miljöer som kan möta konsekvenserna av ett förändrat klimat. 

Ett Huddinge som håller ihop 
 Vi bygger bort sociala och fysiska barriärer. Vi gör det enkelt för 

människor att röra sig inom Huddinge, Stockholmsregionen och att ta sig 
vidare ut i Sverige och världen.  

 Vi skapar förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 
alla områden. En blandning av bostäder gör att människor kan bo här i alla 
skeden av livet.  

 Vi stärker sammanhållningen när vi skapar inbjudande mötesplatser i 
Huddinges olika områden. Vi utformar offentliga rum inne och ute så att 
de blir tillgängliga och inkluderande för alla.  

 Vi skapar det framtida Huddinge tillsammans genom att ge förutsättningar 
för att vara delaktig i samhället och dess utveckling. 

Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 
 Vi gör det enkelt för människor och gods att röra sig hållbart. Vi 

prioriterar utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer i 
all planering. 

 Vi använder marken smart. Vi kompletterar bebyggelsen där det är nära 
till kollektivtrafik i redan bebyggda områden. 

 Vi prioriterar system för energiförsörjning och annan teknisk infrastruktur 
som minimerar negativ påverkan på klimatet.  

 Vi arbetar för innovationer som bidrar till att minimera klimatavtrycket för 
alla som bor, besöker och verkar i kommunen. 

Arbetet med en samlad målbild, det vill säga summan av de föreslagna 
samhällsbyggnadsmålen pågår och kommer fortsätta under arbetet med 
planförslaget.  

Jämförelse med föregående målbild 
Likt inriktningen i gällande översiktsplan består den nu föreslagna målbilden av 
fyra övergripande mål med ett antal underliggande delmål. Nya sakfrågor eller 
teman i målbilden är framförallt att förslaget innehåller ett övergripande mål som 
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behandlar klimatpåverkan och att klimatanpassning lagts till i ett redan 
existerande samhällsbyggnadsmål. Dessa frågor berördes inte alls i föregående 
målbild.  

Förslaget till målbild stämmer väl överens med målbilden i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.  

Målgrupp 
Målgruppen för målbilden är bred. Den behöver kunna förstås av förtroendevalda, 
kommunanställda och allmänhet samt andra aktörer i och runt Huddinge, 
samtidigt som den ska fungera vägledande i framtagandet av planförslaget.   

Det efterföljande planförslaget ser vi i högre grad behöver rikta sig till 
efterföljande planering för framtagande av utvecklingsplaner, detaljplaner och 
bygglov med mera. Då planen kommer vara digital och är tänkt att rymmas inom 
ramen för kommunens hemsida finns ett fortsatt behov av ett lättillgängligt språk. 

Uppföljning 
Likt idag ska översiktsplanens inriktning följas upp varje år. Slutsatserna från 
uppföljningen för vi till kommunens styrnings- och uppföljningsprocess, som 
underlag för formulerandet av Mål och Budget. Vi arbetar för att de indikatorer 
och mått som används för uppföljningen av översiktsplanen ska vara så 
samstämmiga som möjligt med de indikatorer som kommer att föreslås i Mål och 
Budget. Ambitionen är att skapa ett enhetligt sätt att presentera statistik för de 
olika styrdokumenten och få dem att på så sätt hänga samman, då de är två 
styrdokument med olika tidshorisont. Minst vart fjärde år, behöver en 
planeringsstrategi tas fram. Planeringsstrategin innehåller även en prövning av 
planens aktualitet. 

Agenda 2030 
I uppdragsbeslutet från juni beskrevs hur arbetet med revideringen av 
översiktsplanen behöver förhålla sig till Agenda 2030, i syfte att tydliggöra 
översiktsplanens roll i att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. 

Målbildsarbetet har inkluderat en genomgång av Agenda 2030 med dess 17 mål 
och 169 delmål med syfte att tydliggöra vilka delmål som översiktsplanen direkt 
har möjlighet att påverka. Dessa delmål har sedan använts som ram i 
hållbarhetsbedömningen och kompletterat med de delmål som lagen kräver för 
miljöbedömningar.  

Uppföljningen av översiktsplanen på kort och lång sikt kommer kopplas samman 
med uppföljning av Agenda 2030 och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
med syfte att säkerställa att kommunen som helhet utvecklas hållbart. 

Fortsatt arbete 
Efter att inriktningsbeslut är fattat tar arbetet med att ta fram ett planförslag vid. 
Då det är rör sig om en revidering av planen är ambitionen att ha ett förslag 
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färdigt för samråd till juni 2021. Tidplanen är bedömd utifrån minsta möjliga 
tidsåtgång.   

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen anser att inriktningsförslaget till Huddinge kommun – översiktsplan 
2050 ger en tydlig och bra inriktning för det fortsatta arbetet. 

Förvaltningen har inkluderat ett barnperspektiv i utformandet av webbdialogen 
som pågått parallellt med målbildsarbetet genom riktade insatser för att få unga att 
besvara enkäten. Resultat från webbdialogen kommer även vara underlag i arbetet 
med planförslaget. Barnperspektivet kommer vara viktigt i det fortsatta arbetet 
med planförslaget. 

Förvaltningen har inkluderat ett hållbarhetsperspektiv genom den 
hållbarhetsbedömning som pågått parallellt med målbildsarbetet.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Inriktningsbeslutet får inga direkta ekonomiska och juridiska konsekvenser. 

 

 

 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Helene Hill 
Stadsbyggnadsdirektör 
 

             

   
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Målbild för reviderad översiktsplan  
Bilaga 2. Sammanställning webbdialog medborgardialog 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Huge Bostäder  
Huddinge Samhällsfastigheter  
 
 
 


