Mål och resultat –miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Plan och exploatering
Mål
Vid utgången av planperioden
finns ett samrådsförslag till en
ny översiktsplan som utgår från
kommunens vision för 2030

Resultat
Målet beräknas bli uppfyllt

Kommentar
Beslut om samråd planeras till
KS 9 december.

Mål
Tyresös gång- och cykelvägnät
är anslutet till
grannkommunernas nät.

Resultat
Målet är uppfyllt

Tyresö är en av de tio
trafiksäkraste kommunerna i
landet.

Målet är uppfyllt

Kommentar
Under 2013 anslöts Tyresös
gång- och cykelnät till Haninges
mellan Gammelström och
Fiolvägen (Haninge), till Nacka
mellan Tyresövägen och
Storkällan och via Töresjövägen
mellan Lindblomsvägen och
trafikplats Hedvigslund.
Ytterligare en förbindelse har
genomförts i juli mellan
Vissvass och Åva camping som
möjliggör cykelväg till Haninge.
Den statistik som målet
använder sig av har en
eftersläpning och visar 2013 års
utfall. 2013 var Tyresö den
sjätte trafiksäkraste kommunen
i landet. 2014 års utfall
beräknas vara klart under våren
2015.

Väghållning och park

Miljö och trafik
Mål
Åtgärder är genomförda enligt
beslutad klimatstrategi
(inkluderande bl a successivt
samordnade varutransporter till
kommunens verksamheter)

Resultat
Målet beräknas bli delvis
uppfyllt

Kommentar
De allra flesta åtgärderna är
genomförda eller på väg att bli.
Samordnade varutransporter
drivs som ett projekt på
Konsult och servicekontoret.
Nya åtgärdsområden och
åtgärder ska tas fram under

Kollektivtrafikens andel har
ökat

Målet beräknas bli uppfyllt

2014 och framåt. Förseningen
av båtbottentvätten och en
eventuell kostsam flytt av
densamma har gjort att
verksamheten inte velat
förbruka hela anslaget innan vi
vet hur det ska lösas.
Det var för lågt svarsantal av
Tyresöbor i SL:s undersökning
vilket innebär att det inte går att
statistiskt utläsa hur andelen
förändrats i Tyresö. Ny
undersökning görs 2014.
Tyresö kommun och SL
genomför ett
testresenärsprojekt med
avsikten att öka
kollektivtrafikandelen. Drygt
800 personer deltar i projektet.

Avfallsverksamhet
Mål
Insamlingen av hushållsavfall
sker på utsatt tid och på ett
sådant sätt att minst 80 procent
av abonnenterna är nöjda med
hur tjänsterna utförs.

Resultat
Målet beräknas bli uppfyllt

Kommentar
Målet bedöms kunna uppnås
och en definitiv uppföljning
sker med enkät under hösten
2014.

Bygglov
Mål
Bygglov handläggs inom sex
veckor (med undantag för
bygglov för större eller
komplexa ärenden).
Allmänhetens kundnöjdhet
uppgår till lägst 79 procent och
näringslivets kundnöjdhet
uppgår till lägst 75 procent.

Resultat
Målet är uppfyllt

Kommentar

Målet beräknas bli uppfyllt

Rapporten kommer i slutet av
året.

