Politisk plattform Orust 2018-2022
Den politiska majoriteten på Orust, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Folkviljan Orust
och Liberalerna har enats om nedanstående politiska plattform för mandatperioden 20182022.
Vi tror på ett Orust i tillväxt, som en trygg plats att bo och verka på för alla människor i alla
åldrar, där vi tillsammans värnar om vår miljö för en hållbar framtid. Vi tror på en skola och
omsorg med kvalitet, ett brett kulturutbud och vi vill skapa förutsättningar för att alla barn
oavsett bakgrund ska ha en aktiv meningsfull fritid. Vi vill att Orust ska uppfattas som en
kommun där det är lätt att etablera sig, utveckla sitt företag och att man som företagare har en
god dialog med kommunen.
Genom en tydlig politisk styrning och med ökat fokus på ekonomiska frågor och med tydliga
prioriteringar utifrån våra medborgares grundläggande behov, vill vi uppnå en verksamhet i
balans där Orustborna ska uppskattas mer, beskattas mindre och avgiftsbeläggas med sans och
balans. I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av medborgarnas förväntningar. Vi vill
att Orust ska vara en öppen och tillgänglig kommun där våra medborgare ska kunna medverka
och påverka sin framtid och där varje möte med kommunen ska präglas av jämlikhet, kvalitet
och god service.
Ekonomi
Budgeten anger förutsättningarna för en hållbar ekonomi, vilket omsätts i praktiken av våra
sektorer där verksamheten bedrivs inom givna ramar. En tydlig politisk styrning, helhetssyn
och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas och fördelas är nödvändigt för att
möta framtida utmaningar. I budgeten konkretiseras detta med tydliga krav på anpassningar
för en ekonomisk balans under planperioden.
Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle
För att minska fortsatt negativ påverkan på klimatsystemet måste vi ställa om samhället och
skapa möjlighet för våra invånare att leva klimatsmart. Här kan Orust kommun göra skillnad.
Kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster och har därmed stor möjligheter att
påverka och föregå med gott exempel. På sikt i det här sammanhanget bör exempelvis
resepolicy, tjänstebilar och bilpool ses över.
Kollektivtrafik och infrastruktur
Vi satsar på att förbättra tillgängligheten med lokaltrafik som fungerar för alla åldrar och som
kopplar vidare till regiontrafik. Vi satsar på att erbjuda Orust seniorer från 65 år, folkbokförda
i kommunen att åka fritt med Västtrafik inom kommunen. Vi ska föra dialog med Västtrafik
för att få till en hållbar lösning för seniorer även över kommungränserna. Samarbetet inom
Nordvästsvenska initiativet fortsätter och Orust ska istället för nuvarande samarbete med
Fyrbodals kommunalförbund, samverka med GR för att förbättra villkor för exempelvis
zonindelning/taxor kollektivtrafik och byggandet av nya Orustbron. Fortsatt aktivt stöd och
samarbete med STO (Stenungsund, Tjörn, Orust) och näringslivet för att arbete med
etablering av ny Orustbro.

Bostäder och mark
En ökad nybyggnadstakt ska över tid ge en stabil befolkningstillväxt. Framtagna
styrdokument såsom bostadsförsörjningsprogram och VA-plan möjliggör nybyggnation.
Markanvisningsprogram och god service ska ge utförare möjlighet att bygga och utveckla
boende för alla skeenden i livet. Att omvandla fritidshusområden till året-runt-boende är en
resurs för tillväxt och utveckling. Detta är ett arbete som ska prioriteras tillsammans med att
förenkla och snabba upp processer och handläggningstider.
Vi ska möjliggöra för fler attraktivare tomter och nybyggnationer både för Orustbostäder och
andra aktörer på bostadsmarknaden
En god samverkan mellan kommunen och samhällsföreningar/vägföreningar/samfälligheter är
viktig för att öka våra invånares trivsel och skapa ett attraktivt Orust. Det ökade intresset för
att odla skapar efterfrågan på möjlighet till odlingslotter. Detta ska mötas på kommunal såväl
som på privat mark.
Fastigheter
Kommunens fastighetsbestånd är vår gemensamma tillgång. Det är av stor vikt att våra
fastigheter systematiskt underhålls och vid behov renoveras. Detta ökar och bevarar värdet på
våra tillgångar. Kommunägda fastigheter som inte behöver användas ska skyndsamt avyttras,
vilket inte sker idag. En översikt över tomställda lokaler ska tas fram, analyseras och åtgärdas.
Lokaleffektiviteten bör också ses över för åtgärd.
Näringsliv och turism
Vår näringslivsstrategi, vårt näringslivsråd och branschråd ger förutsättningar att tillsammans
arbeta vidare med frågor kring företagande, arbete och kompetensförsörjning. Näringslivet
ska få kommunens stöd för ta tillvara och utveckla de tillgångar som finns på Orust.
Bemötande och service är avgörande för hur våra tjänster och service uppfattas.
Besöksnäringen är en betydande del av kommunens näringsliv. I samverkan med ”Ett enat
Bohuslän” och ”Södra Bohusläns turism” skapas en hållbar utveckling för Orust.
Kultur och fritid
Föreningsliv och kultur är två strategiskt viktiga kuggar i ett levande och utvecklande
samhälle. Kultur är klimatsmart konsumtion som ger betydande mervärde för våra invånare
och besökare samt skapar tillväxt och framtidstro. Kulturskolans verksamheter ska vara
tillgängliga för alla och erbjudas under eller i anslutning till, skoldagen. Idag har inte alla
elever tillgång till musikundervisning. En analys som belyser varför och vad som bör åtgärdas
ska göras.
Vi vill att unga mellan 13-18 år ska ha en aktiv och meningsfull fritid oavsett socioekonomisk
bakgrund. En översyn av hur föreningsstödet fördelar sig bör ske på sikt. Vi vill också skapa
möjligheter för att göra motorsporten tillgänglig för så många som möjligt genom att
underlätta för etablering av en motorbana. Motorsport är inte bara sport utan också en
gemenskap.
Barn och unga
Barn och unga ska känna sig trygga på Orust, både idag och i framtiden. Vår Familjecentral
skapar förutsättningar för ett nära samarbete och tidiga insatser kring våra minsta barn. Väl

fungerande samlingspunkter för våra ungdomar är en nödvändighet. Ungdomens hus och
fritidsgården i Svanesund stärker det förebyggande arbetet och ger förutsättningar för en
meningsfull, jämlik och trygg fritid. Ett viktigt inslag för våra unga är Ungdomsmottagningen
och ett gott samarbete med Elevhälsan.
Skola och utbildning
Verksamheten inom Orusts barnomsorg, skolor och vuxenutbildning håller en hög nivå. Vi
antar utmaningen att fortsätta detta arbete för att nå än bättre resultat. Orust skolor ska genom
ett tydligt pedagogiskt ledarskap ge eleverna det stöd och de utmaningar som gör att än fler
når sina mål.
Förskolans pedagogiska uppdrag ska synliggöras och även de insatser som görs för att stödja
familjer och föräldrar. Det är genom tidiga insatser och ett gott samarbete mellan sektorer
lärande och omsorg som vi bättre kan ge det stöd som krävs för våra mest utsatt barn och
unga.
Möjligheter till utbildning som bidrar till kompetensförsörjning, ska möta både näringslivets
och våra egna verksamheters behov.
Vård och omsorg
Vård och omsorg är en förutsättning för att människor ska trivas i sin vardag. Kontinuitet,
trygghet samt möjlighet att bestämma själv om insatser, är viktigt för alla. I takt med den
demografiska utvecklingen måste vi möta det ökade behovet av särskilda boenden,
behovsprövad hemtjänst men även möjliggöra ej behovsprövad hemtjänst.
Vi ser ett ökat behov av insatser för familjer, enskilda vuxna samt barn och unga. Att i första
hand pröva möjligheten till hemmaplanslösningar, är positivt. Även de förebyggande
åtgärderna är mycket viktiga.
Maten
God och näringsriktig mat ska serveras inom våra verksamheter. Maten ska till stor del
tillagas av ekologiskt och närproducerade råvaror. Vi har idag ett gott resultat och denna
utveckling ska fortsätta.
Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att kunna välja och även få känna doften
av riktig matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och förberedelser inför
måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man fortfarande klarar av, ökar inte bara
aptiten utan hela livskvalitén. God och näringsrik mat samt trivsamma måltider är en viktig
kvalitetsfråga i äldreomsorgen. Därför vill vi genomföra projekt ”närlagad mat” hemma hos
våra brukare. Projektet ska testas i ett område, följas upp och utvärderas. Projektet ska ske
inom ram.
Vi vill också skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap med de boende, äta
lunch på äldreboenden.
Medarbetare
Orust kommun är den arbetsgivare som värnar om sin personal och har en bra arbetsmiljö. För
att vara en attraktiv arbetsgivare krävs bra ledarskap, dialog och relevant
kompetensutveckling. Att få vara delaktig skapar förutsättning för engagerade och positiva
medarbetare.

Stora pensionsavgångar kräver en aktiv arbetsgivare för att vi även i framtiden ska ha
kompetent och kunnig personal. Heltid ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet.

