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1

Inledning

Beredningen för infrastruktur och boende, tillsammans med förstärkande ledamöter från
övriga beredningar, har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att beskriva målbilder för
kommunens kommande översiktsplan.
Beredningen är imponerad och tacksam över alla de tankar, idéer och synpunkter som
framkommit i de 300 dokumenterade svar engagerade medborgare försett beredningen
med.
Beredningens ledamöter har tillsammans arbetat för att skapa realistiska och visionära
målbilder - presenterat i formen av en framtidsberättelse som i relation till en
översiktsplan beskriver ett potentiellt Lerum år 2040.
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2

Framtidsberättelsen – målbilder för kommande
översiktsplan

Idag, det vill säga 19 december år 2040, präglas livet i Lerums kommun av ett trivsamt
boende med närhet till gröna oaser. Naturens roll är central, viktig och framträdande,
där sjöar och skogar är tillgängliga för upplevelser och rekreation för kommunens
invånare och besökare.
För att bevara naturen och förbättra kommunikationerna valde vi i första hand att
förtäta och utveckla kommunens sedan tidigare befintliga samhällen. Ytterligare
boendemöjligheter har uppstått längs kollektivtrafikstråken.
Långsiktig och genomtänkt markplanering har gjort kommunen framgångsrik.
För att bevara sjöarnas tillgänglighet finns bostäder på väl avvägda platser runt
sjöarna. Planeringen av alla bostäder, speciellt runt sjöar och längs vattendrag, har
skett utifrån hänsyn till klimatförändringar.
Jordbruksmark har bevarats, vilket gör att landsbygden lever och att det naturliga
kretsloppet är synligt för kommunens invånare.
Eftersom många vill bo i Lerums kommun har befolkningstillväxten varit gynnsam. Vi
har satsat på varierade bostadsformer där invånarna har fler valmöjligheter oavsett
ålder och livssituation.
I hela kommunen har vi skapat levande mötesplatser, där olika kulturer och mångfald
bidrar till gemenskap. Kulturbyggnader och miljöer har bevarats så att de finns kvar
för framtida generationer.
Lerum har blivit den resurseffektiva kommunen där energiförsörjningen består av
förnyelsebar energi. Alla nya byggnader är miljöcertifierade, där högsta miljöstandard
är norm i kommunen. All renovering genomförs klimatsmart.
Tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning har vi löst genom
anpassade vägar och byggnader, där vi redan i planeringsstadiet tänkt på allas
framkomlighet.
Kommunens olika delar har knutits samman med god kommunikation och infrastruktur
där fokus ligger på pålitlig och tät kollektivtrafik, samt trygga och lättillgängliga cykel,
gång- och ridbanor.
Lerums kommun har satsat på ett bra näringslivsklimat. Tack vare bra
kommunikationer och infrastruktur har de befintliga verksamhetsområdena vuxit
ytterligare.
En förutseende planering av tomtmark för kontorsfastigheter har gjort att
framgångsrika kunskapsbaserade företag väljer Lerums kommun.
Satsningen på näringslivet har skapat fler arbetstillfällen som inneburit en minskad
utpendling och ett ökat serviceutbud då allt färre pendlar ut från kommunen under
arbetstid.
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För de invånare som pendlar har möjligheterna ytterligare förbättrats, bland annat
genom ökad turtäthet och möjligheter till pendelparkering.
I Lerums kommun finns förutsättningar för en hållbar livsstil och hälsosamma val.
Lerums kommun är en förebild när det gäller miljöarbete och hållbarhet.
Lerums kommun är ett komplett samhälle med hög livskvalitet.
Här mår folk bra!
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3

Uppdraget

3.1

Målbilder för översiktsplan

3.1.1

Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt Beredningen för infrastruktur och boende att beskriva
målbilder för kommunens kommande översiktsplan.
Målbilderna inför den nya översiktsplanen ska vara i linje med kommunens vision om
att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. De behöver även tydligt förhålla sig till de
andra styrande dokument som finns såsom klimat- och bostadsstrategin.
Ifrån kommunens arbete med Pilot Gråbo kommer beredningen kunna nyttja
erfarenheter och kunskap.
Beredningens arbete ska ge förutsättningarna för att en reviderad översiktsplan kan
inriktas på att uppfylla Lerums kommuns vision om att bli Sveriges ledande
miljökommun.
3.1.2

Organisation

Samtliga beredningar ska involveras i arbetet med översiktsplanen. Detta görs genom
att en ledamot från de övriga beredningarna väljs av Kommunfullmäktiges presidium
till den förstärkta beredningsgruppen. På så vis kommer beredningsgruppen för arbetet
med översiktsplanen att bestå av hela Beredningen för infrastruktur och boende förstärkt
med 1 ledamot från respektive beredning (Skola och utbildning, Kultur och fritid,
Näringsliv och turism, Klimat och miljö, Samhällets omsorger).
Arbetet bör samordnas av projektägare för översiktsplan.
3.1.3

Uppföljning och utvärdering

Översiktsplanen utvärderas varje mandatperiod och ligger till grund för en stor del av
planeringen för att Lerums kommun ska bli Sveriges ledande miljökommun 2025.
Avstämning med kommunfullmäktiges presidium ska säkerställa att uppdraget går mot
fastställda mål och att arbetet bedrivs i enlighet med ursprungstanken.
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4
4.1

Definitioner
Översiktsplan

En översiktsplan ska ge kommunen vägledning vid beslut i frågor som berör
användningen av mark och vatten och den byggda miljön. Översiktsplanen ska också
förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad man har för mål och
strävanden, vad man finner särskilt viktigt och värdefullt att ta vara på, utveckla och
bevara i kommunen1.

4.2

Målbilder

En målbild kan utformas på olika sätt; en film, en text, ett fotografi, ett dokument, en
rapport eller liknande som visar ett mål eller tar ut en riktning.
Målbilder för en översiktsplan bör vara förankrade bland medborgarna och utgå ifrån
hur de som lever och verkar i kommunen vill att Lerums kommun bör se ut i framtiden.
Det bör finnas en partiöverskridande samsyn kring målbilderna så att de gäller över tid
eller vid byte av politisk sammansättning2.
Målbilderna är framtagna med perspektivet att de i första hand ska beröra områden
relaterade till ovan nämnda definition av översiktsplan.
För att målbilderna ska vara en ledstjärna för kommande översiktsplan har de skapats
med ett tidsperspektiv på 20-30 år framåt i tiden.
Målbilderna kan inte innehålla allt, vilket gjort att ett stort urval varit nödvändigt.
4.2.1

Framtidsberättelse

Beredningen har valt att skapa målbilderna i form av en framtidsberättelse som i
relation till en översiktsplan beskriver ett potentiellt framtida Lerums kommun år 2040.
I formen för framtidsberättelse beskrivs därför ”nuet” som att idag är år 2040.
Innehållet i berättelsen är målet och framtidsberättelsen den presenteras i är bilden.
Därav målbild.
Framtidsberättelsens innehåll bygger bland annat på 300 dokumenterade svar från
beredningens medborgardialoger, där medborgarna fått möjlighet att komma med
synpunkter samt beskriva hur de anser att Lerums kommun bör urformas i framtiden.
Framtidsberättelsen är av beskrivande karaktär och rymmer inte förklaringar till
målbilderna. Istället har beredningen valt att komplettera målbilderna genom att
kommentera framtidsberättelsens stycken var för sig (se kapitel Beredningens
kommentarer).

1

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/ samt
http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplan/
2
Konferensen "översiktsplanera för framtiden", SKL 24/1 - 2012
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5
5.1

Beredningens arbete
Organisation

De som arbetat med uppdraget att skapa målbilder för översiktsplan består av hela
Beredningen för infrastruktur och boende förstärkt med en ledamot från respektive
beredning (Skola och utbildning, Kultur och fritid, Näringsliv och turism, Klimat och
miljö, Samhällets omsorger).
De förstärkta ledamöternas uppgift har varit att föra in sin ursprungsberednings
perspektiv i arbetet samt återrapportera till sin ursprungsberedning hur arbetet med
målbilder för översiktsplanen fortskridit.
I denna slutrapport refereras Beredningen som samlingsnamn för Beredningen för
infrastruktur och boende inklusive de förstärkande ledamöterna.
Arbetet startade med att beredningen definierade uppdragets syfte, vad målbilder kan
vara och vilken roll de kan komma att ha i den nya översiktsplanen. Som stöd i arbetet
bjöd beredningen in processägaren av arbetet med översiktsplanen, Christian Mattson
samt Andreas Lidholm från planenheten på Sektor samhällsbyggnad. De förklarade
målbildernas funktion som "ledstjärna" till den nya översiktsplanen och att målbilderna
ska peka ut en färdriktning. De menade att det var upp till beredningen att bestämma i
vilken form målbilderna skulle utformas. Förslag kunde till exempel vara genom text,
en bild eller ett dokument.
Beredningen har under arbetets gång hållit kommunfullmäktiges presidium,
kommunstyrelsens presidium samt förvaltningen underrättade om arbetet med
uppdraget. Den nya mötesformen med presidieavstämningar har varit ett viktigt forum
för att leda beredningens arbete framåt.
5.2

Aktiviteter

5.2.1

Föredragning av arkitektkontor

Beredningen tog den 13 mars del av fyra presentationer från fyra olika arkitektkontor
(Sweco Architects AB, GAJD arkitekter, Radar arkitektur & planering AB och White
Arkitekter AB ) som under hösten 2010 tagit fram så kallade framtidsbilder för ett
Lerums kommun 2050. Syftet med arkitektkontorens framtidsbilder var att inspirera till
hur Lerums kommun skulle kunna utformas i framtiden.
Anledningarna till att beredningen tog del av arkitektkontorens framtidsbilder var,
förutom att fungera som inspiration till målbilderna, att även fungera som ett material
för beredningen att reflektera och diskutera kring.
5.2.2

Allmänpolitisk debatt - att bygga och bo i Lerum.

Beredningen förberedde frågor till den allmänpolitiska debatten - att bygga och bo i
Lerum som hölls i kommunfullmäktige den 22 mars. Beredningen närvarade vid
debatten för att ta del av kommunfullmäktigeledamöternas åsikter och tankar om att
bygga och bo i Lerums kommun.
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5.2.3

Heldag

Den 24 april anordnades en heldag där beredningens ledamöter fick i uppdrag att
författa ett utkast till en så kallad framtidsberättelse. Instruktionen var att beskriva hur
det ser ut i kommunen men med perspektivet att ”Nu” är 30 år framåt i tiden.
Beredningsledamöternas olika textstycken fördes samman av utvecklingssekreteraren
till en enda löpande text i formen av ett första utkast till framtidsberättelse.
Innehållet i framtidsberättelsens första utkast stod sedan som arbetsmaterial för att bland
annat skapa en enkät för medborgardialoger och som diskussionsunderlag för
beredningens inre arbete. Framtidsberättelsen som sätt att arbeta blev även en potentiell
form för målbilderna.
5.2.4

Medborgardialoger

Som beslutsunderlag till denna slutrapport följer en sammanställning av beredningens
medborgardialog3. Sammanlagt har beredningen tillsammans med förstärkning från
övriga beredningar dokumenterat 300 svar från medborgare över hur de vill att
kommunen ska utformas i framtiden. Svaren är dokumenterade i enkätform med olika
typer av frågor; från flersvarsalternativ till så kallade fritextfrågor4.
Beredningen har även tagit del av medborgardialoger utförda av Beredningen för klimat
och miljö utförda i Gråbo för Pilot Gråbo-uppdraget.
Medborgardialog i Floda

Beredningen med förstärkning från övriga beredningar genomförde medborgardialog på
torget i Floda 8-9 juni. Medborgarna visade ett stort intresse med över 70
dokumenterade svar över hur de vill att Lerums kommun ska utformas i framtiden.
Medborgardialoger under Livsrum

Den 8 september förde beredningen med förstärkning från övriga beredningar
medborgardialog under livsrumsdagarna i Sjövik.
Den 15-16 september hade beredningen med förstärkning från övriga beredningar ett
bord i Bo&energitältet under livsrumsdagarna i Lerum. Intresset från medborgarna var
stort med nästan 100 dokumenterade svar.
Webbenkät

Från och med den 2012-06-14 till och med 2012-10-30 hade beredningen en webbenkät
tillgänglig för de medborgare som ville delta i medborgardialogen via Internet. Enkäten
spreds genom annons i Lerums tidning, på kommunens hemsida www.lerum.se, genom
mail, facebook, twitter, samt i kommunens medborgarkontor KomIn. Lerums
gymnasium spred enkäten bland skolans elever.
3

Se Sammanställning av medborgardialog: Målbilder för översiktsplan KS12.1193-4
Se Enkät - målbilder för översiktsplan KS12.1193-2, samt Webbenkät målbilder för
översiktsplan KS12.1193-3.

4
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5.2.5

Workshop i kommunfullmäktige

Den 25 oktober höll beredningen med förstärkning från övriga beredningar en workshop
i kommunfullmäktige. Beredningen presenterade ett utkast av målbilderna i formen av
ett bildspel. Kommunfullmäktiges ledamöter, samt de åskådare från allmänheten som
ville delta, delades sedan in i grupper där varje grupp fick möjligt att tycka till om
innehållet samt om framtidsberättelsen som form för målbilderna.
5.2.6

Konferens Arena hållbara städer 6-8 november

Några ledamöter från beredningen deltog vid konferensen Arena hållbara städer den 6-8
november på Chalmers i Göteborg. Konferensen handlade om samhällsplanering för
framtidens hållbara städer och arrangerades av Mistra urban futures, Vinnova,
Naturvårdsverket och Delegationen för hållbara städer.
5.2.7

Övriga aktiviteter

Beredningen har haft ytterligare sammanträden för arbete med målbilder samt
beredningens kommentarer till målbilder.
Vissa ledamöter har även deltagit på Skanskas framtidsdag den 29 mars i Göteborg.
5.2.8

Bildspel

För att öka möjligheten att göra målbilderna kända i kommunen skapade beredningen
ett bildspel av framtidsberättelsen. Bildspelet ska fungera som presentation på
kommunfullmäktige och ambitionen är att det ska finnas tillgängligt för allmänheten på
kommunens hemsida.
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6

Beredningens kommentarer till målbilderna

Beredningen har, som komplement till målbilderna, valt att kort kommentera varje
stycke i framtidsberättelsen. I detta avsnitt redovisas framtidsberättelsen stycke per
stycke med beredningens kommentarer.
Idag, det vill säga 19 december år 2040, präglas livet i Lerums kommun av ett trivsamt
boende med närhet till gröna oaser. Naturens roll är central, viktig och framträdande,
där sjöar och skogar är tillgängliga för upplevelser och rekreation för kommunens
invånare och besökare.

Beredningens kommentar
I beredningens genomförda medborgardialog framkom att medborgarna anser
kommunens gröna oaser och boendet som väldigt viktiga. Beredningen anser att gröna
kilar ska finnas bevarade i och utanför tätorterna i enlighet med medborgarnas
synpunkter och i enlighet med Vision2025. Beredningen anser att det är viktigt att värna
naturen och sjöarna som en del av Lerums kommuns identitet.
För att bevara naturen och förbättra kommunikationerna valde vi i första hand att
förtäta och utveckla kommunens sedan tidigare befintliga samhällen. Ytterligare
boendemöjligheter har uppstått längs kollektivtrafikstråken.

Beredningens kommentar
Medborgardialogen visar att många medborgare vill förtäta i redan befintliga samhällen,
bland annat för att bevara naturområden. Beredningen anser att förtätad bebyggelse
ligger i linje med kommunens Vision2025. Beredningen anser att ett ytterligare förtätat
samhälle skapar förutsättningar för ett mer resurseffektivt samhälle.
Medborgarna var även övervägande positiva till fler boendemöjligheter längs de redan
befintliga kollektivtrafikstråken.
Långsiktig och genomtänkt markplanering har gjort kommunen framgångsrik.

Beredningens kommentar
Beredningen anser att det är viktigt med en långsiktig planering av mark för strategiskt
byggande av allmänservice, bostäder, boenden för äldre, skolor, kontorsfastigheter,
infrastruktur, handel etc. för att säkerställa en framgångsrik utveckling.
För att bevara sjöarnas tillgänglighet finns bostäder på väl avvägda platser runt
sjöarna. Planeringen av alla bostäder, speciellt runt sjöar och längs vattendrag, har
skett utifrån hänsyn till klimatförändringar.

Beredningens kommentar
Medborgarna anser att kommunens sjöar är viktiga och av högt värde. I
medborgardialogerna framkom det delade meningar om ytterligare möjligheter till ett
sjönära boende, därför anser beredningen att ett sjönära boende kan ske så länge
sjöarnas tillgänglighet inte begränsas för kommunens alla invånare och besökare.
Beredningen anser att strandskyddet till sjöarna bör bevaras.
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Beredningen anser även att kommunen bör förbereda sig för klimatförändringarnas
effekt och planera all ny byggnation med hänsyn till eventuella förändringar, speciellt
vid potentiella riskområden som vid sjöar och längs vattendrag.
Jordbruksmark har bevarats, vilket gör att landsbygden lever och att det naturliga
kretsloppet är synligt för kommunens invånare.

Beredningens kommentar
Omvärldsbevakning har gjort gällande att jordbruksbar mark kan vara av stor vikt för
kommunens framtida behov. Beredningen anser därför att jordbruksbar mark bör
bevaras för framtiden. Detta sker bland annat genom att ny byggnation främst sker
genom förtätning av redan befintliga samhällen.
Eftersom många vill bo i Lerums kommun har befolkningstillväxten varit
gynnsam. Vi har satsat på varierade bostadsformer där invånarna har fler
valmöjligheter oavsett ålder och livssituation.

Beredningens kommentar
I medborgardialogerna framgår att invånarna i kommunen är positiva till en
befolkningsökning. Det framgår även tydligt att medborgarna upplever att kommunen
lider av brist på ett varierat bostadsutbud. Som exempel uttrycker många i medborgare
att kommunen behöver fler hyresrätter, något som beredningen anser skulle främja en
högre befolkningstillväxt. Detta ligger även i linje med de tillväxtmål kommunen redan
har.
I hela kommunen har vi skapat levande mötesplatser, där olika kulturer och mångfald
bidrar till gemenskap. Kulturbyggnader och miljöer har bevarats så att de finns kvar för
framtida generationer.

Beredningens kommentar
Beredningen anser att det behövs fler mötesplatser i de olika kommundelarna för att
bland annat skapa gemenskap och ett levande samhälle där olika kulturer kan mötas.
Resultatet från medborgardialogerna visar att kommunen har behov av fler levande
mötesplatser.
Lerum har blivit den resurseffektiva kommunen där energiförsörjningen består av
förnyelsebar energi. Alla nya byggnader är miljöcertifierade, där högsta miljöstandard
är norm i kommunen. All renovering genomförs klimatsmart.

Beredningens kommentar
Lerums kommun har viktiga och ambitiösa klimat- och miljömål. För att uppnå målen
måste kommunen och medborgarna vara delaktiga i strävan för ett hållbart och
energieffektivt samhälle. Beredningen anser att ett av målen är ett fossilfritt samhälle.
Medborgarnas synpunkter samt Vision2025 understryker hur viktigt klimat- och
miljöarbetet är.
Tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning har vi löst
genom anpassade vägar och byggnader, där vi redan i planeringsstadiet tänkt på allas
framkomlighet.
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Beredningens kommentar
Beredningen anser att tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
inte får utgöra ett hinder för allas delaktighet i samhället, något som bland annat skulle
riskera att personers kompetens inte tas tillvara. Beredningen anser att det är viktigt att
vara lyhörda för de svårigheter personer med funktionsnedsättning upplever, något som
Politiskt program för personer med funktionsnedsättning understryker vikten av.
Kommunens olika delar har knutits samman med god kommunikation och
infrastruktur där fokus ligger på pålitlig och tät kollektivtrafik, samt trygga och
lättillgängliga cykel, gång- och ridbanor.

Beredningens kommentar
För att uppnå Vision2025 anser beredningen att det är viktigt med bra och klimatsmarta
sätt att ta sig mellan de olika kommundelarna, något som även ökar möjligheten för de
olika kommundelarna att växa och utvecklas. Bra kommunikationer är även en
förutsättning för att attrahera personer eller företag att välja Lerums kommun.
Lerums kommun har satsat på ett bra näringslivsklimat. Tack vare bra
kommunikationer och infrastruktur har de befintliga verksamhetsområdena vuxit
ytterligare.

Beredningens kommentar
Beredningen anser att ett bra näringslivsklimat skapar arbetstillfällen och ökar
serviceutbudet, något som ligger i linje med Näringslivsstrategin.
I medborgardialogen föredrog medborgarna att redan befintliga verksamhetsområdena
kan växa ytterligare framför att nya verksamhetsområden skapas.
En förutseende planering av tomtmark för kontorsfastigheter har gjort att
framgångsrika kunskapsbaserade företag väljer Lerums kommun.

Beredningens kommentar
Beredningen anser att detta skulle kunna innebära att kommunen kan ta tillvara på den
kunskap som finns bland invånarna i kommunen. Fler arbetstillfällen och minskad
utpendling skapar även förutsättningar för ökad samverkan mellan skola och företag.
Beredningen ser även att möjligheterna till ett varierat utbud av arbetstillfällen kan
skapas för personer med funktionsnedsättning samt för ungdomar utan fullständig
gymnasieutbildning då serviceföretagen och serviceutbudet ökar.
Satsningen på näringslivet har skapat fler arbetstillfällen som inneburit en minskad
utpendling och ett ökat serviceutbud då allt färre pendlar ut från kommunen under
arbetstid.

Beredningens kommentar
I medborgardialogerna har önskemålen varit tydliga från både medborgare och
företagare om ett ökat serviceutbud.
Detta ligger även i linje med Näringslivsstrategin.
Beredningen ser att fler arbetstillfällen i kommunen genererar att färre personer pendlar
ut från kommunen under dagtid, något ökar möjligheten till mer levande kommundelar.
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För de invånare som pendlar har möjligheterna ytterligare förbättrats, bland annat
genom ökad turtäthet och möjligheter till pendelparkering.

Beredningens kommentar
I medborgardialogen framkom att pendlingsmöjligheterna var viktiga för medborgarna,
där många framhöll vikten att ha kvar möjligheten att pendla även i framtiden. Bra
pendlingsmöjligheter är en starkt bidragande anledning till att många väljer att bo i
Lerums kommun eftersom det ökar närheten och möjligheten för arbete och fritid i
kringliggande kommuner och Göteborg.
I Lerums kommun finns förutsättningar för en hållbar livsstil och hälsosamma val.
Lerums kommun är en förebild när det gäller miljöarbete och hållbarhet.

Beredningens kommentar
Det finns goda grunder för målbildsformuleringen i Vision2025, där Lerums kommun
siktar på att vara ledande miljökommun 2025. Kommunen är redan på väg att skapa en
identitet som en miljökommun, ett arbete som bör fortsätta även efter att visionen blivit
uppnådd.
I medborgardialogen framkom det tydligt att medborgarna tycker att det är viktigt att
miljö och hållbar utveckling prioriteras i nya översiktsplanen.
Lerums kommun är ett komplett samhälle med hög livskvalitet.
Här mår folk bra!
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7
7.1

Förslag
Anta målbilder för kommande översiksplan.

Beredningen för infrastruktur och boende föreslår kommunfullmäktige att anta
målbilder för kommande översiktsplan.
7.2

Uppföljning

Beredningen föreslår att kommunfullmäktige i ett senare skede följer upp målbildernas
inverkan på kommunens översiktsplan.

Lars-Göran Larsson (M)
Mikael Dockered (FP)
Pia Jäderklint (S)
Ali Ahmady (M)
Magnus Lundgren (M)
Peter Glader (S)
Lise Augustsson (MP)
Olof Ask (V)
Christopher Hansson (C)
Eva Brodén (M)
Roland Alm (KD)
Jennifer Jeryd (S)
Eva Andersson (C)
Oskar Ahlman (M)
Lena Hagström (KD)
Märta Elf (MP)
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