Sammanställning av mål för exploateringsnämnden

KF:s inriktningsmål
1, Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet
1.3 Stockholm är en stad med levande och
trygga stadsdelar

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott
och fritid som är tillgängligt för alla

Nämndmål
I ett snabbt växande Stockholm utvecklar
exploateringsnämnden levande och trygga
stadsmiljöer
I ett snabbt växande Stockholm utvecklar
exploateringsnämnden hållbara och
attraktiva stadsmiljöer
Exploateringsnämnden deltar i arbetet med
att öka tillgången till idrottsanläggningar

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och
eget skapande

Exploateringsnämnden deltar i arbetet med
att öka närheten till kultur

2.1 Energianvändningen är hållbar

Exploateringsnämnden ställer tydliga krav på
låg energiförbrukning i nyproducerade
byggnader
Exploateringsnämnden medverkar i arbetet
enligt framkomlighetsstrategin
Exploateringsnämnden bidrar till hållbar
mark- och vattenanvändning i Stockholm

1.4 Stockholm är en stad med högt
bostadsbyggande där alla kan bo

2. Ett klimatsmart Stockholm

2.2 Transporter i Stockholm är
miljöanpassade
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och
vattenanvändning

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Exploateringsnämnden medverkar till att
stadens miljö ska bli giftfri

3.1 Stockholm är en världsledande
kunskapsregion
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Exploateringsnämnden samverkar med
högskolor och forskningsinstitut
Exploateringsnämnden medverkar vid
företagsetableringar och till en
funktionsblandad stadsmiljö
Inget mål föreslås för exploateringsnämnden

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och
försörjer sig själva
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt
hållbar

Exploateringsnämnden bidrar till stadens
ekonomi genom en effektiv markförvaltning
Exploateringsnämnden har ekonomisk
hållbar balans i projekten

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt
och resurser fördelas lika
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare
med goda arbetsvillkor
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till
mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering
4.4 Stockholm är en stad som respekterar
och lever upp till barnets rättigheter i
enlighet med FN:s barnkonvention

Exploateringsnämnden bidrar till en
jämställd stad
Exploateringsnämnden är en välkänd och
attraktiv arbetsgivare
Exploateringsnämnden bidrar till en stad fri
från diskriminering

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Exploateringsnämnden medverkar till ökad
tillgänglighet i utbyggnaden av nya
bostadsområden
Exploateringsnämnden utvecklar en utökad
medborgardialog
Exploateringsnämndens upphandlingar
medverkar till att utveckla staden i hållbar
riktning

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där
invånarna har inflytande
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i
hållbar riktning

Exploateringsnämnden deltar i arbetet med
att utveckla barnkonsekvensanalyser
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