Sammanfattning av kommunstyrelsens arbete för att nå

vision 2025
Arbetsläget april 2012

Vår vision är att Lerum år 2025 är Sveriges ledande miljökommun. Kommunens utveckling ska till dess ske med visionen som riktmärke. Det gäller alla
våra ansvarsområden; samhällsbyggnad, vård, skola, omsorg och så vidare.
I den här beskrivningen visas arbetsläget som fastställts i april 2012, vilka
arbeten som pågår och vilka initiativ kommunstyrelsen tagit. Redogörelsen
på nästa sida ger den strategiska inriktningen av kommunstyrelsens visionsarbete – ledningsperspektivet – och innehåller därför inga detaljuppgifter.
Detta är den tredje samlande bilden av arbetsläget som görs sedan visionsarbetet startade på nyåret 2010. Nästa sammanställning görs år 2013.
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Strategi och beslut
Bilden till höger sammanfattar
• våra strategiska inriktningar för visionsarbetet
• våra beslut för att visionen ska bli verklighet.

Gör det lätt

För att nå visionen ska det vara enkelt för alla som bor
och verkar i Lerum att leva klimatsmart. Det gäller
boende, resor och konsumtion, men också allt annat vi
gör i vardagen. Att göra det lätt att göra rätt är en övergripande strategisk inriktning för arbetet.
Vilka vet bättre än våra medborgare vad som behöver
göras? För att få veta har vi initierat flera samtal och
bildat medskapandegrupper för att fånga upp idéer om
vad vi måste göra för att nå visionen.
Byt fokus

Vi ska skapa en samhällsstruktur som gör det lätt att
välja en hållbar livsstil. Vår strategiska inriktning är
att ändra samhällsbyggandet – ge det ett nytt fokus.
Ett nytt fokus påverkar bland annat bostadsbyggande,
transporter och arbetsplatser, men också allt annat som
har med samhället att göra.
Vi har beslutat att undersöka och beskriva hur vi
bygger samhället idag. Detta gör vi med extern hjälp för
att få en så objektiv beskrivning som möjligt. Syftet är
att vi ska få underlag att göra den kursändring som vi
ser är nödvändig.
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Byt fokus i samhällsbyggandet

Ändra energianvändningen

• 2011:undersök
nuvarande fokus
• Gör klimatanpassningsplan 2012: beredskap
mot förändringar inom
ekologi, hälsa, mm
• Agera enligt bostadsstrategin

• Gör ny energiplan
• Gör ny plan för hållbara
transporter
• Skapa ny offensiv
energirådgivning, solceller, mm
• Genomför vindbruksplanen

Ändra energianvändningen

Vi måste ändra kommunens energianvändning för att
nå visionen och fullfölja kommunens klimatstrategi.
Vindbruksplanen som vi antog 2011 kan bidra till
större andel förnyelsebar energi och hösten 2012 startar
vårt arbete med en ny energiplan som ska stödja övergången till en mer hållbar energianvändning.
Arbetet pågår också med en plan för att utveckla
hållbara transporter.
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Skapa nya hållbara jobb

miljökommun år 2015
beslut 25 april 2012)
att leva
i Lerum

• Dialog med medborgarna
• Hjälp medborgarna att se
visionsarbetet
• Öka delaktigheten

Skapa nya
hållbara jobb

• 2011: Företagsdriven
miljöutveckling
• Rework Lerum

Underifrån

Sök
samarbete för
att nå visionen

• Sök samarbete med
forskning om Gråbo nya
skolor
• Sök samarbete om
finansiering
• ÅF, Chalmers, Tällberg

Miljödiplomera förvaltningen

Gråbo är pilot i visionsarbetet
• Skapa ledande återvinnings-/återanvändningssystem
• Förvalta Chalmersarbetet
• Undersök förutsättningarna för samarbete kring hållbar
livsmedelshantering

Gråbo är pilot

Gråbo går före i arbetet att göra Lerum till Sveriges
ledande miljökommun. Det är effektivt att koncentrera
arbetet till ett mindre område och låta det ta täten. Vi
har valt Gråbo eftersom kommunen redan gjort stora
satsningar där:
Tre nya skolor öppnar hösten 2012 och ett nytt centrum står inför utbyggnad. I Gråbo är dialogen med
medborgarna extra intensiv.

Lerum har få arbetsplatser i förhållande till invånarantalet. Den strategiska inriktningen är att skapa
förutsättningar för fler arbetstillfällen inom segmentet
hållbara/gröna jobb.
Två förstudier har genomförts för att undersöka
kommunens förutsättningar för en grön näringslivsprofil.
Under 2013 kommer vi att ta fram en handlingsplan
som ska leda arbetet i rätt riktning.
För att fånga upp unga människors talanger och
idéer kring att skapa hållbara jobb har vi tagit initiativ
till Rework: ett nätverk mellan näringsliv, föreningar
och kommun.
Sök samarbete

För att nå visionen är det nödvändigt att samverka.
Idag arbetar vi tillsammans med Stiftelsen Tällberg,
Chalmers Tekniska Högskola och konsultföretaget AF.
Vi är öppna för ytterligare samarbeten med forskare,
näringslivet, kommuner och andra.
Underifrån

Vi arbetar med att miljödiplomera hela kommunen.
Det innebär bland annat att alla anställda tränas i att
bli bättre på att utveckla kommunens miljöarbete enligt
visionen. Vid årsskiftet 2012–2013 kommer miljörevisorer utifrån att granska kommunens miljöarbete.

LERUMS KOMMUN,
443 80 Lerum, telefon: 0302–52 10 00
e-post: samhallsbyggnad@lerum.se

