Översiktsplan Täby 2050 – Övergripande inriktning

Bilaga 1: Mål och delmål inom Agenda 2030 som utgångspunkt för Täby
Exempel på mål och delmål inom Agenda 2030 och hur de förhåller sig till översiktsplanens fem fokusområden. Målen och delmålen kan vara relevanta att utgå från
när förutsättningarna för Täbys hållbarhetsarbete analyseras och nya hållbarhetsmål arbetas fram.

Attraktivt och tryggt
Exempel på delmål Agenda 2030:
•
•
•
•
•
•
•

Möjliggör för lokal matproduktion, välfärdstjänster, god hälsa och välbefinnande
Säkerställ en inkluderande, jämlik och tillgänglig skola, mobilitet, socialomsorg,
bostäder och arbete, kultur och fritidsaktiviteter för alla oavsett ålder, kön,
funktionsvariation, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk bakgrund.
Säkerställa fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder, grundläggande
tjänster samt säkerställ att kommunen bidrar till regionen genom utvecklingen av den
regionala stadskärnan.
Säkerställ god tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser.
Säkerställ senast 2030 en jämlik och jämställd fördelning av kommunens resurser
Alla studerande ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en
hållbar utveckling.
Kommunen ska arbeta för en strategi för jämställd och jämlik planering, inkludering
och invånarmedverkan, särskilt barn, ungdomar och unga vuxna.

Robust och klimatsmart
Exempel på delmål Agenda 2030:
•
•
•
•
•
•

Framkomligt och sammanlänkat
Exempel på delmål Agenda 2030:

•
Säkerställ minskat matsvinn och effektivare resursanvändning genom
minskad konsumtion, delning, återbruk och återvinning.
•
Sträva efter energieffektivisering i byggnader, netto-noll byggnader, och
byggnader med låg klimatpåverkan,
Hållbar offentlig upphandling
•
Ökad kommunikation och kunskapslyft kring hållbara val och livsstilar.
Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av
•
avfall under hela livscykeln.
•
Minska de negativa effekterna av ett förändrat klimat genom begränsning och
klimatanpassning, genom förbättrad utbildning, medvetenhet och
•
människans möjlighet till påverkan och begränsning av klimatrelaterade
effekter.
•

Bygg ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet,
inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur.
Säkerställa fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder, grundläggande
tjänster samt säkerställ att kommunen bidrar till regionen genom utvecklingen av
den regionala stadskärnan.
Tillgängliga, säkra, ekonomiskt överkomliga och hållbara transportsystem, speciellt
kollektivtrafiken.
Planera för jämlik och jämställd mobilitet.
Minska Täbys negativa klimat- och miljöpåverkan per person, bl a genom åtgärder
för förbättrad luft- och bullerkvalitet.
Ta fram strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och
anpassning till klimatförändringar.
Täby ska bidra till och föra en samstämmig politik för hållbar utveckling.

Halva Täby grönt
Exempel på delmål Agenda 2030:

Innovativt och näringslivsvänligt
Exempel på delmål Agenda 2030:
•
•
•
•
•
•

Stödja småskaligt företagande, bidra till nationella och internationell spridning av
innovationer
Upprätthålla jämlika arbetsvillkor
Genom upphandling och markförsäljning styra mot hållbar industri, konsumtion
och produktion.
Uppmuntra till miljövänliga och hållbara innovationer och skapa
innovationskluster mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi
Kommunen ska bidra med transparens, deltagande och kunskapslyft till
verksamma i kommunen, samt bidra till ökad samverkan mellan kommuner och
utbyte av erfarenheter
Kommunen ska bidra till en samstämmig politik för hållbar utveckling.

Vision:
Täby utvecklas med trygghet och
frihet för en hållbar framtid

•
•
•
•

Kommunfullmäktiges inriktningsmål:
Det är tryggt och attraktivt att leva
och verka i Täby
Täby är en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar kommun
Verksamhet finansierad av Täby
kommun håller hög kvalitet oavsett
utförare

•
•
•
•

Säkra jordbruksmark för framtida matproduktion.
Utöka andelen ekologisk odlad jordbruksmark.
Till 2030 minska städernas negativa påverkan på bl. a luftkvaliteten, bullernivåer
så att en god hälsa kan säkerställas.
Skydda och säkerställa god vattenkvalitet senast 2027, genom att minska
föroreningar, minimera utsläppet av farliga kemikalier, stoppa dumpning, säkerställ
att inte renat vatten når ut i sjöar och vattendrag.
Genom integrerad förvaltning, systemtänk och kommunöverskridande samarbeten
säkerställa vattenkvaliteten, vattenrelaterade ekosystem, dricksvattenresurser,
gröna samband och svaga länkar.
Säkerställ biologisk mångfald genom att skydda och förvalta skog, våtmarker, sjöar
och vattendrag.
Motverka invasiva arters negativa påverkan på land- och vattenekosystem, samt
inventera och kontrollera prioriterade arter.
Förbättrad tillsyn för minskade miljöförstöring.

