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6
Vision för ett framtida Gråbo - Sveriges första
hållbara tätort

6.1

Uppdraget

Kommunfullmäktige ger beredningen för klimat och miljö fortsatt uppdrag att i
samarbete med övriga beredningar och genom medborgardialog arbeta fram idéer för ett
framtida Gråbo som pilot i kommunens klimatarbete.
Arbetet ska utgå ifrån att pilotarbetet som görs i Gråbo och beredningarnas slutsatser av
detta ska kunna tillämpas på övriga kommundelar som ett led i att uppfylla Lerums
kommuns vision om att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025.
6.2

Bakgrund

Under början av 2012 redovisade Chalmers studenter sina studentarbeten om hur ett
framtida hållbart Gråbo kan se ut. Beredningen har med stöd i studentarbetena fört
dialog med Gråboborna. Resultatet av arbetet under våren 2012 har presenterats i en
delrapport till kommunfullmäktige i augusti 2012 och kommer att tas in i beredningens
slutrapport.
6.3

Syfte

Syftet är att arbeta fram idéer för ett framtida Gråbo som pilot i kommunens
klimatarbete.
6.4

Organisation

Uppdraget riktar sig till beredningen för klimat och miljö. Samtliga ledamöter i
beredningen kommer att vara delaktiga i arbetet, beredningen är förstärkt med
representanter från övriga beredningar.
Beredningsgruppen för arbetet med Pilot Gråbo kommer därför att bestå av hela
beredningen för klimat och miljö förstärkt med 1 ledamot från respektive beredning
(Skola och utbildning, Kultur och fritid, Näringsliv och turism, Infrastruktur och
boende, Samhällets omsorger).
Kontakt med och kompetens från ansvariga tjänstemän för projektet i Gråbo kommer att
vara av vikt för uppdragets fullföljande.
6.5

Tidplan

Som ett led i att beredningens erfarenheter ska kunna spridas till framtida projekt
kommer beredningen att göra en särskild redovisning av de metoder som använts.
Beredningens arbete ska slutrapporteras under hösten 2013.
6.6

Projektplan

Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av
beredningen.
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6.7

Medborgardialog

Kommunfullmäktige och dess beredningar måste samtala med gråboborna för att i
dialog med dem undersöka hur snabbt de är villiga att förändra Gråbo och sin egen
livsstil i linje med att göra Gråbo till en pilot i kommunens klimatarbete.
Medborgardialog kommer att ske i olika omgångar med stöd av föreningar. Exempelvis
kan kyrko-, samhälls- och idrottsföreningar engageras i arbetet. Även en
enkätundersökning kommer att genomföras.
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