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Kommunstyrelsen

Resultat av Chalmers arbete i Gråbo och fortsatt arbete
Under hösten 2011 genomfördes Chalmers tekniska högskola ett arbete i Gråbo.
35 st mastersstudenter från olika delar av världen arbetade fram ett antal förslag
till hur ett framtida hållbart Gråbo skulle kunna formas. Resultat av arbetet
redovisades den 13 januari 2012. Upplägg för fortsatt arbete redovisas i det
följande
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att förbereda arbete med
skolvägar och turism enligt tjänsteskrivelse 2012-04-03, samt att när arbetet
kommit så långt att kostnader kan överblickas, vid behov föra fram förslag till
omdisponering av investeringsbudget för år 2013.
I övrigt ska förvaltningen beakta Chalmers arbete i de uppdrag som nämns i
tjänsteskrivelse 2012-04-03.
Sammanfattning

Chalmers masterutbildning i Gråbo har resulterat i ett antal förslag om ett framtida
hållbart Gråbo. Kommunfullmäktiges gråboberedning genomför medborgardialog
under 2012 för att bestämma vad som är aktuellt att förverkliga i materialet, och
ytterst för att teckna bilden av ett framtida hållbart Gråbo.
Men i resultaten av Chalmers arbete finns enstaka konkreta åtgärder som kan
genomföras mer eller mindre omgående - skolvägar för att binda samman Gråbo
nya skolor, respektive utveckling av Gråbo som mål för ekoturism.
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Dessutom finns ett antal åtgärder som kommunen kan dra nytta av i pågående
arbeten. Idéer om hur mark under kraftledningarna kan användas; utveckling av
gång- och cykeltrafik; grön-blå gestaltning; lokal matproduktion; växthus utmed
ny idrottshall.
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Bakgrund

Gråbo är kommunens pilot i arbetet att förverkliga Vision 2025. De mål som
kommunstyrelsen satt upp för arbetet, 8 juni 2011, är högt ställda och förutsätter
nya arbetssätt och samarbete med externa krafter.
Ett sådant samarbete sker med Chalmers tekniska högskola, som under hösten
2011 genomförde arbete i Gråbo där 35 st mastersstudenter från olika delar av
världen arbetade fram ett antal förslag till hur ett framtida hållbart Gråbo skulle
kunna formas. Resultat av arbetet redovisades den 13 januari 2012 vid ett mycket
välbesökt möte i missionskyrkan i Gråbo.
Hur arbetar kommunen med materialet?
Fullmäktiges beredning

Fullmäktiges gråboberedning förbereder en medborgardialog om de förslag som
kom fram i chalmersprocessen. Beredningen har genomfört en dialog i januari och
planerar ytterligare en i höst. Ett syfte är att ta fram idéer om ett framtida hållbart
Gråbo.
Pågående planarbete för Gråbo centrum

Det planarbete som pågår för Gråbo centrum, och som kommer att resultera i ett
samråd under sommarhalvåret 2012, har påverkats av Chalmers förslag.
Studenternas idéer har varit utställda i den gamla banklokalen på Mjörnbotorget.
Planarbetet har under perioder utförts i utställningslokalen för att det ska vara
möjligt för boende i Gråbo att titta in och kommentera och lägga förslag.
Kommunstyrelsen

Dessutom finns det en del av de förslag som arbetats fram av Chalmers som skulle
kunna genomföras snabbt, utan föregående medborgardialog, dvs åtgärder som
kommunstyrelsen såsom produktionsnämnd, skulle kunna välja att starta snabbt.
Förvaltningen har därför gjort en analys av materialet för att lyfta fram sådana
åtgärder. Resultat av analysen redovisas nedan.
Förslag till nya åtgärder
Skolvägar

Förslaget som Chalmers arbetat fram är att skapa gång- och cykelvägar som
binder samman de tre nya skolorna i Gråbo. Förslaget bygger på samarbete mellan
kommun, föreningar i Gråbo och skolorna, och syftar till en successiv utveckling
av goda förbindelser mellan skolorna.
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Förvaltningens bedömning

Förslaget ligger i linje med hur kommunen vill att skolorna ska fungera och
samverka. Arbetet kan lyftas ut som en åtgärd som skulle kunna startas i
begränsad omfattning redan i år. För full utväxling fordras förmodligen
investeringar vilket kan lösas genom omdisponering i investeringsbudget för
2013, alternativt prövas i budget 2014.
Förslaget har funnits med i gråboberedningens dialog i januari.
Turism

Förslaget är att arbeta med ekoturism i området och att komplettera befintliga
leder för att länka samman Gråbo med Floda och Nääs. I förslaget ingår
information och skyltning om boende, paket, mm.
Förvaltningens bedömning

Förslaget kan förarbetas innevarande år. I den mån investeringar fordras löses det
genom omdisponering av investeringsbudget 2013, alternativt prövas i budget
2014.
Förslag till åtgärder som arbetas in i pågående uppdrag
Kraftledningsgatan

Förslaget som arbetats fram av chalmersstudenterna visar förslag på
markanvändning i kraftledningsgatan.
Under kraftledningarna finns ca 10 ha mark som ligger oanvänd. Lerums Energi
AB har tillsammans med förvaltningen träffat Svenska kraftnät och Vattenfall,
som äger ledningarna. Möte med boende i Gråbo om hur marken kan användas
håller på att förberedas och påbörjades före chalmersarbetet. Svenska kraftnät och
Vattenfall har tagit del av resultat av chalmersarbetet, och det kommer ingå i det
fortsatta arbetet.
Utveckling av gång- och cykeltrafik

Kommunstyrelsen har beslutat att utveckla resandet i hållbar riktning i Lerum och
lagt ut ett sådant uppdrag på förvaltningen (Beslut i KS 15 februari 2012).
Chalmers förslag tas med i detta arbete.
Grön-Blå gestaltning

Kommunstyrelsens bostadsstrategi från hösten 2011, har resulterat i uppdrag att
utveckla Grön-Blå gestaltning av bebyggelse i Lerum. Arbetet pågår i bland annat
Lerums centrum, men också i Gråbo centrum.
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Chalmers förslag tas med i pågående arbete.
Lokal matproduktion

Kommunstyrelsen har beslutat att utveckla samarbete i Gråbo i syfte att utveckla
livsmedelshanteringen i Gråbo i hållbar riktning. (Beslut i KS 15 februari 2012).
Chalmers förslag tas med i pågående arbete.
Växthus utmed Hjällsnäshallen

Kommunen har beslutat bygga ut nuvarande Hjällsnäshallen. Chalmersförslaget
övervägs i utformningen.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att de konkreta idéer som redovisats ovan kan
lyftas ur chalmersarbetet och övervägas som relativt snabba åtgärder.
Detta kan ske utan att påverka den helhet som fullmäktiges gråboberedning
arbetar med, och som kommer att vara föremål för medborgardialog i Gråbo, och
som har möjlighet att visa en samlad bild av hur medborgarna ser på ett framtida
hållbart Gråbo.
Ekonomi

Den helt dominerande delen av Chalmers arbete i Gråbo hanteras av
gråboberedningen, och har inga ekonomiska konsekvenser i närtid utöver
beredningens kostnader.
Åtgärderna om skolvägar och turism, vilka kan genomföras utan föregående
medborgardialog, kommer att ha kostnader, förmodlige även på investeringssidan.
Åtgärderna är inte detaljplanerade och därför inte kostnadsbestämda.
Förvaltningen gör bedömningen att de kan förberedas inom ramen för
innevarande års budget, och att eventuell investering kan lösas genom antingen
omdisponering i investeringsbudgeten för 2013, alternativt att de behandlas i
budget 2014.
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