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Översiktsplan Täby 2050 – Övergripande inriktning
Sammanfattning
Täby kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för Täby, med sikte på år 2050.
Inledningsvis i arbetet formuleras en övergripande inriktning för Täbys långsiktiga utveckling
med syfte att få beslut om huvuddragen i den nya översiktsplanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter godkänner Promemoria
Översiktsplan Täby 2050 – övergripande inriktning.

Ärendet
Täby kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för Täby, med sikte på år 2050.
Beslut om att påbörja arbetet fattades av kommunfullmäktige i samband med
aktualitetsprövningen av översiktsplanen Det nya Täby 2010-2030 (KF 2018-06-18).
Översiktsplanen kommer att tas fram som en kombinerad hållbarhets- och översiktsplan.
Arbetet utförs av samhällsutvecklingskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen och har
följande tidplan och politiska beslutstillfällen:





Övergripande inriktning
Samråd:
Utställning:
Antagande:

Q3
Q2
Q1
Q3/4

2019
2020
2021
2021

Inledningsvis i arbetet formuleras en övergripande inriktning för Täbys långsiktiga utveckling.
Syftet är att tidigt i processen förankra och få beslut om huvuddragen i den nya
översiktsplanen. Den övergripande inriktningen ska ligga till grund för och vägleda det
fortsatta arbetet med att ta fram ett samrådsförslag och innebär därmed inte ett slutgiltigt
beslut om översiktsplanen.
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Inriktningen föreslår fem fokusområden som utvecklar och bygger vidare på det som idag
kännetecknar Täby och som behöver säkerställas även i framtiden, det vill säga en attraktiv och
trygg plats att bo och verka i, med hög livskvalitet och goda livschanser för dagens och
framtidens invånare och verksamma samtidigt som hänsyn tas till miljö och klimat.

Ekonomiska aspekter
Framtagande av ny översiktsplan ryms inom samhällsutvecklingskontorets anslag.
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1. Promemoria Hållbarhets- och översiktsplan Täby 2050 – övergripande inriktning,
daterad 2019-09-06.

