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Inledning

Lerums kommuns vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Värdeorden
kreativitet, inflytande och hållbarhet genomsyrar organisationen och alla beslut som
fattas.
Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden 20142018 för att nå Vision 2025. Framtidsbilderna är framtagna av kommunfullmäktiges
fasta beredningar under våren 2014. De har inom sina respektive politikområden angett
vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktiges presidium som leder och samordnar beredningarnas arbete har
sammanställt respektive framtidsbilder till ett samlat dokument.
Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De
beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter nästa mandatperiod.
Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. Framtidsbild 2018 ligger till
grund för fullmäktiges årliga budgetar.
Hur de politiska inriktningsmålen ska uppnås har kommunstyrelsen ansvar för. Det
innebär att framtidsbilderna ska omsättas till politiska verksamhetsmål och därefter
brytas ner till åtgärder eller aktiviteter av de verksamheter som ska arbeta med dem.
Kommunstyrelsen har ansvar för att återkoppla till kommunfullmäktige om hur arbetet
går. Det görs varje år i delårsrapport och årsredovisning.
Framtidsbild 2018 gäller under hela mandatperioden med uppföljning, översyn och
eventuell revidering.
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Framtidsbilder för klimat och miljö

Om Lerums kommun ska lyckas med visionen att bli Sveriges ledande miljökommun
måste de hållbara valen i människors vardag präglas av enkelhet och självklarhet.
Förutsättningarna måste vi skapa i samverkan med invånarna. En miljöekonomisk och
hållbar resurshushållning ska prägla kommunens agerande i alla delar.
Politiska inriktningsmål:
•

År 2018 är det enkelt för kommunens invånare, kvinnor som män, och
kommunens verksamheter att göra hållbara val när det gäller konsumtion,
resande, återvinning och återbruk.

•

År 2018 har vi en giftfri miljö i våra verksamheter, till gagn för nuvarande och
kommande generationer.
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Framtidsbilder för infrastruktur och boende

För att bli Sveriges ledande miljökommun behöver kommunen skapa förutsättningar för
resande på fler och nya sätt. Idag används bilen primärt för att andra
kommunikationsmedel upplevs som besvärliga. Det måste bli mer tidseffektivt att åka
kollektivt, finnas fler miljövänliga transportmedel att välja på och bättre förutsättningar
att gå och cykla. För att stimulera ett rikt kultur- och fritidsliv för både kvinnor och män,
flickor och pojkar behöver det vara lätt att ta sig mellan kommunens olika delar, framför
allt för ungdomar. Både under färden och i väntan på färdmedlet ska resan kännas
givande. Byten bör ske vid knutpunkter med ett mervärde, som stimulerar till
upplevelser och möten. Ur ett folkhälsoperspektiv och för att uppnå visionen om social
hållbarhet så är bostadsförsörjningen en utmaning. Kommunens invånare ska ha
möjlighet att välja vilken typ av bostad och boende- och livsmiljö som passar dem bäst,
utifrån de egna förutsättningarna. Blandat resande och blandat boende – kommunen
behöver satsa på ett brett och flexibelt utbud för att tillgodose fler människors behov.
Politiska inriktningsmål:
•

År 2018 är det enkelt och flexibelt att åka kollektivt och att samåka. Fler
alternativa färdmedel mellan och inom kommunens tätorter har minskat
invånarnas bilberoende.

•

År 2018 finns ett stort utbud av blandade boendeformer och livsmiljöer som
passar alla, oavsett ålder, livssituation och kön.
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Framtidsbilder för näringsliv och turism

Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka Lerums kommun. Fler arbetstillfällen på
hemmaplan ger mindre utpendling och mer liv och rörelse i våra tätorter. Hållbarhet ska
prägla utvecklingen av ett starkt näringsliv där alla parter bidrar med det de är bäst på.
Besöksnäringen och miljösektorn är två grenar av näringslivet som har stor potential att
utvecklas i Lerums kommun.

Politiska inriktningsmål:
•

År 2018 möter invånare och besökare ett brett utbud av varor, tjänster och
upplevelser. I Lerum 2018 har omsättningen inom turism- och miljösektorn växt
varje år sedan 2014.

•

År 2018 är arbetsmarknaden diversifierad och tolerant. I Lerum 2018 finns det
fler arbetstillfällen än aldrig förr.
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Framtidsbilder för skola och utbildning

Alla flickor och pojkar i skolan ska känna sig trygga, sedda och motiverade. Ett sådant
förhållningssätt möjliggör tidiga insatser i det fall en elev på något sätt exkluderas eller
inte tillgodogör sig tillräckligt med kunskap. Pedagoger ska känna sig trygga i sitt
ledarskap och sin förmåga att undervisa, och elever behöver ha inflytande över den
verksamhet där de förväntas lära och utvecklas. Det är en utmaning för skolan och
samhället att många flickor och pojkar inte avslutar sin utbildning med godkända betyg.
Motivation och individanpassat stöd kan hjälpa ungdomar över trösklarna mellan skola
och arbetsmarknad. Ur ett folkhälsoperspektiv gynnar ett sådant förhållningssätt ungas
psykiska hälsa, som tenderar att svikta på grund av stress och osäkra framtidsutsikter.
För att uppnå visionen om en socialt och ekonomiskt hållbar kommun krävs
investeringar i våra ungas framtid.
Politiska inriktningsmål:
•

År 2018 är ungdomsarbetslösheten fortsatt låg tack vare att fler går ut
grundskola och gymnasium med godkända betyg. För unga kvinnor och män
som behöver extra stöd att komma in på arbetsmarknaden erbjuder kommunen
en kontaktperson och samlade insatser under ett tak.

•

År 2018 har pedagogerna hög relevant kompetens inom Informations- och
kommunikationsteknik (IKT). Elever och pedagoger känner sig trygga med de
läroverktyg som finns.
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Framtidsbilder för samhällets omsorger

Ungas psykiska hälsa
Den psykiska ohälsan bland unga har länge ökat och allt fler ungdomar rapporterar
psykiska besvär som oro eller ängslan. Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland
flickor och pojkar, såväl barn som unga, har fört med sig att fler behöver vård och har
försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av barn
och ungdomar med psykiska besvär utgöra ett växande folkhälsoproblem. Det är viktigt
att tidigt skapa möjligheter för unga att utveckla en god hälsa då sociala faktorer ofta
går i arv. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det
viktigt att fokusera på det friska och arbeta förebyggande, exempelvis i form av
familjecentraler. En skola med trygga vuxna som tar sig tid för unga och tidigt kan
upptäcka ohälsa är otroligt viktigt.
Politiskt inriktningsmål:
•

År 2018 fångar vi upp våra barn och ungdomar tidigt. Vi arbetar aktivt med
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att öka hälsan hos flickor och
pojkar.

Välfärdsteknologi
Dagens höga tempo av digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp för stora
möjligheter. Mycket tyder på att förväntningarna på den kommunala servicen inom
omsorgen kommer ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir centrala
värden. Välfärdsteknologiska lösningar spelar en viktig roll för att möta dessa
förväntningar. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen
skapas förutsättningar för att bibehålla självständighet och uppleva trygghet i livet.
Social samvaro genom virituella möten blir möjligt som ett komplement till fysiska
möten då modern teknik gör det enkelt att både hålla kontakt med nära och träffa nya
bekantskaper. Med fokus på välfärdsteknologi fram till år 2018 ökar därför tryggheten,
livskvaliteten och hälsan för våra invånare.
Politiskt inriktningsmål:
•

År 2018 använder vi teknik och hjälpmedel i omsorgen som verktyg för att
underlätta vardagen, få information, kommunicera och mötas.
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Framtidsbild för kultur och fritid

Alla medborgare i Lerums kommun ska ha förutsättningar att utveckla intressen, känna
gemenskap och uppleva ett meningsfullt liv. Det skapar god hälsa såväl hos kvinnor och
män som hos äldre och yngre, samt bygger en socialt hållbar kommun med minskad
skadegörelse och oro. Det behövs fler mötesplatser i form av bland annat kulturhus,
fritidsgårdar, caféer och andra platser som inspirerar till sociala utbyten och upplevelser.
Det är viktigt att mötesplatserna avsedda för ungdomar är utformade i dialog med
ungdomar. Ett rikt liv med ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ger liv och
attraktivitet som gynnar inflyttningen till kommunen. För att Lerum ska nå visionen att
bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 är det väsentligt att det enkelt går att nå
utbudet av kultur och fritidsaktiviteter med kollektivtrafik. Barn och unga ska
stimuleras att nå sina aktiviteter genom att gå, cykla eller åka kollektivt till
subventionerade priser där det är möjligt.
Föreningarna har en central roll i bedrivandet av meningsfull verksamhet för
kommunens invånare och föreningslivet är ett viktigt forum för unga att lära och utöva
demokrati och ansvarstagande. För att öka folkhälsan och bygga ett socialt hållbart
Lerum är det av största vikt att föreningslivet kan fortsätta att växa och bedriva sina
verksamheter. Kommunen har ett ansvar att möjliggöra detta genom att vara tillgänglig,
informativ och stöttande.

Politiska inriktningsmål:
•

År 2018 har föreningslivet möjlighet att fokusera på sina verksamheter tack vare
ökat ekonomiskt stöd och god samverkan med kommunen.

•

År 2018 tillfredställs kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov av flexibla
lokaler och utemiljöer anpassade för kulturupplevelser och utövande av
fritidsaktiviteter. Mötesplatserna är utformade tillsammans med kommunens
invånare och finns i kommunens alla delar.
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