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Inledning 

På Orust lever vi ett rikt och utvecklande liv i en viljestark, stolt och växande kommun där de 
lokala demokratiska modellerna har utvecklats. Vi tror på framtiden med ett samhälle där 
förutsättningarna finns för trygg uppväxt, meningsfullt liv och trygg ålderdom. 

Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande skog, bredd och 
spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många möjligheter att utvecklas. 

Orust präglas av mångfald och valmöjligheter där de ungas influenser är en källa till förändring. 
Här erbjuds spetsutbildning som gör att näringslivet står sig ännu starkare i de nya ekonomierna. 
Vi ses som den självklara partnern för myndigheter, forskning och företag när det gäller 
vattenbruk, marina näringar och havsenergi. Orust är väl rustat för förändringar i omvärlden. Det 
finns tydliga inslag av lokala lösningar och anpassningar i samverkan med närliggande och andra 
områden. Sammantaget gör detta oss till en av de ledande svenska kustkommunerna och en 
förebild nationellt och internationellt. 

I ett jämlikt och jämställt samhälle med ekologiskt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, 
kunskap och utbyten, skapas social, ekonomisk och ekologisk hållbar förnyelse. Vi tar fortsatta 
kliv för att bli en helt fossilfri kommun och planerar med hänsyn tagen till havsvattennivå och 
nederbörd. 

Visionens syfte och målgrupp 

Vår vision berättar vad vi vill uppnå. Visionen är den önskade och ideala målbilden för vår 
gemensamma strävan för att skapa framtidens Orust kommun. 

Visionen vänder sig till både den politiska organisationen och till förvaltningsorganisationen. 
Förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra som våra invånare, företag eller 
organisationer.  

Relaterade styrdokument 

Visionen är ett övergripande styrdokument som är vägledande för alla andra styrdokument. 

  



Orust 2040 - vision 

4 

Övergripande mål 

För att uppfylla visionen och klara en hållbar utveckling har vi fem byggstenar. 

Bo och leva på Orust 

2040 har Orust 25 000 invånare. Det finns flera och varierande bostäder i attraktiva 
boendemiljöer över hela kommunen. Det finns stöd för en god jämlik hälsa i livets alla skeden. 

Miljöarbete på Orust 

2040 är Orust oberoende av fossila bränslen och landets ledande kommun inom 
kretsloppsarbete och resurshushållning. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

2040 har Orust goda och snabba förbindelser inom kommunen och med omvärlden. Detta gäller 
såväl fysiskt som digitalt. Flera olika och innovativa lösningar finns eller provas för att klara en 
väl fungerande person- och kollektivtrafik. Ett cykelnät binder samman hela Orust. 

Bilden av Orust 

Orust kommun skall synas och höras på ett positivt sätt i olika sammanhang såväl lokalt, inom 
regionen, i Sverige och internationellt. Det bidrar till kommunens profilering och 
anseende. Ett lockande ställe att besöka, bo, arbeta och etablera sig i. 

Extern samverkan 

Kommunen ska stärka sin roll i det regionala interkommunala samarbetet. Kommunen ska stärka 
sitt internationella samarbete. 
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Utvecklingsområden 

Vi har i tretton olika utvecklingsområden summerat hur vi vill se vår framtida utveckling.  

Medborgarens delaktighet 

Medborgarens delaktighet är ledord för medborgarinflytande. 

Människans lika värde är en grund för all kommunal verksamhet. Jämlikhet och jämställdhet är 
självklart i vårt demokratiarbete. Vi verkar aktivt för att öka våra medborgares kunskap och 
förståelse om demokratiska rättigheter och skyldigheter och att alla i samhället ska ha lika goda 
möjligheter att uttrycka sina åsikter. 

Vi har skapat fler arenor för medborgardialog. Den digitala utvecklingen har öppnat för 
ytterligare demokratilösningar och därför kan vi idag även arbeta med de demokratiska 
principerna genom digital medborgar- och brukarkommunikation. 

Social hållbarhet, folkhälsa och omsorg 

Livet är tryggt och lätt att leva på Orust.  

På Orust genomsyrar perspektivet social hållbarhet och folkhälsa all kommunal verksamhet. Vi 
satsar på hälsa och livskvalitet, tillgång till bra bostäder och möjlighet att utöva sin kultur, religion 
och sina demokratiska rättigheter. Vår sociala hållbarhet och folkhälsa garanterar kommande 
generationers välbefinnande.  

Vi erbjuder goda aktiviteter för våra äldre och insatser till dem som behöver stöd. Det finns även 
ett rikt utbud av tidiga folkhälsoinsatser för våra barn. 

För samutnyttjande av lokaler och aktiviteter inom de kommunala verksamheterna finns en 
gemensam byggnad ”Huset mitt i byn”. Vi samverkar med civilsamhällets alla aktörer och har 
skapat nya plattformar för civilsamhället och näringslivets medverkan.  

Orust ligger i framkant vad gäller service och stöd till brukarna. Det finns en öppenhet för nya 
rön, tillvaratagen erfarenhet och delaktighet inom vård och omsorg efter varje enskilt behov.  

Det finns trygga och utvecklande boendeformer för alla äldre och alla med funktionsvariation. 
Fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom all verksamhet. 

Lärande 

Våra elever representerar vår framtid.  

I Orusts skolor har alla en lika stor möjlighet till bra utbildning. Genom individanpassat lärande 
utgår vi från den enskildes behov. En röd tråd går från förskolan till vuxenutbildning för ett 
livslångt lärande.  

Vi har utbildade pedagoger för alla delar i undervisningen från förskola till högre åldrar. Med 
kreativa och moderna hjälpmedel utbildar vi våra elever för framtiden, vi har en hög 
kompetensnivå inom informations- och kommunikationsteknik.  

Vi satsar på estetiska ämnen och även på fysisk aktivitet i skolan. Våra elever är väl förberedda på 
hur samhället och näringslivet fungerar och har en bra omvärldsbevakning. Utbildning bedrivs i 
samarbete med våra grannkommuner, med omvärlden i övrigt och vi samverkar väl med 
näringslivet. 
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Kultur 

Kulturen är oljan som smörjer samhällsbygget. 

På Orust är vi medvetna om kulturens betydelse för ett levande och mångkulturellt samhälle. 
Kultur är en av motorerna i det som utvecklar kommunen, dess invånare och besökare. Kulturen 
är en viktig draghjälp för ett ytterligare stärkt näringsliv. Tillsammans med civilsamhället och 
näringslivet använder kommunen kulturen i det förebyggande folkhälsoarbetet.  

Orust har blivit känt för sina kultursatsningar genom ett aktivt kulturarbete och ett brett kulturellt 
utbud. Detta genom att skapa god jordmån och bra lokalt omhändertagande av kulturfrågor och 
kulturutövare. Det finns flera platser där vi kan mötas och skapa. De digitala lösningarna har tagit 
hela världen till Orust och Orust till världen. 

Fritid 

Generationsöverskridande aktiviteter, jämlik och meningsfull fritid för alla åldrar.  

Vi erbjuder en aktiv, jämlik och meningsfull fritid med förutsättningar för alla att delta. Orust 
satsar på sina ungdomar och har ett brett och generöst samarbete inom de kommunala 
verksamheterna och med de många ideella föreningarna. Vi har breddat utbudet och förbättrat 
könsfördelningen inom fritidsaktiviteterna. 

Generationsöverskridande aktiviteter är en medveten satsning bland annat med gemensamma 
kommunala lokaler som mötesplats och aktivitetsnav. Ett brett utbud av estetiska och fysiska 
aktiviteter finns tillgängliga under skolloven. 

Kommunikation/Infrastruktur 

Kontinuerliga och snabba förbindelser med fastlandet och öarna. 

Infrastrukturen är avgörande för framgång inom alla områden. Orust har skapat goda möjligheter 
till kommunikation. Detta gäller såväl digitalt som fysiskt för att medverka till tillväxt och en 
fungerande vardag för våra invånare. Orust har en egen god fysisk planering med smidiga 
förbindelser både mellan våra öar och med fastlandet. Innovativa transportlösningar, trafik 
anpassad efter individbehov och ett utbyggt nät av cykelbanor över hela ön. Vi samverkar över 
alla gränser och ställer krav på andra ansvariga aktörer i alla sammanhang som rör 
kommunikationer och infrastruktur. Den nya fasta förbindelsen har skapat helt nya möjligheter 
för boende och verksamheter. Kollektivtrafik eller andra samåkningsmodeller är första valet och 
inte den egna bilen. 

Boende 

Flexibla och innovativa bygg och boendeformer på flera orter i kommunen. 

Orust planerar för en god livsmiljö för sina årsboende och fritidsboende. Vi har utvecklat hela 
kommunen med attraktiva miljöer för bostäder och väl utbyggd service i tätorterna. Vi står för 
hållbarhet och god hushållning av natur- och kulturresurserna. Vi satsar på varierade 
boendeformer liksom helt nya boendeformer. Förutsättningar finns för enkla och flexibla 
bostäder. På Orust erbjuder vi tätortsboende med tillgång till odlingsmöjligheter för boende i 
flerfamiljshus, äldreboende, med flera. 

Näringsliv 

Företagsamhet, samtidsanpassning och visionärt företagande. 
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Orust värnar om sitt näringsliv och alla våra företag. Orust är en naturlig plats för entreprenörer 
att verka och etablera sig på. Med hjälp av ett gott samarbete, med företagen, högskola och 
forskning samt en stark kultursektor, har Orust ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. En 
lyhörd omvärldsbevakning borgar ytterligare för att förbättra förutsättningarna för våra företag.  

Vi har en lokal mötesplats för att stimulera utveckling för våra företag. Grönt företagande och 
socialt företagande är en naturlig del i vårt näringsliv. På Orust tillvaratar vi erfarenheter och 
utvecklar dem. 

Turism 

Ett spännande besöksmål året runt 

I samverkan med kommuner, organisationer och näringsliv samverkar vi för att erbjuda ett av de 
bästa besöksmålen. Aktiv fritid, aktiv turism och matupplevelser är en del av utbudet. Vi värnar 
om kulturen som en viktig faktor i bilden av Orust som besöksmål. Turistsäsongen har utökats 
till att omfatta hela Orust året runt.  

Vi har skapat samverkan mellan aktiviteterna, mat och boendemöjligheterna och shopping så att 
besökarna gärna stannar på Orust längre.  

Miljö 

Långsiktig hållbar miljö. 

All kommunal verksamhet och planering verkar utifrån begreppet långsiktig hållbarhet. När vi 
talar om tillväxt ska den vara socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbar. Orust skyddar den 
storslagna och unika miljön och naturen vi har i vatten och på land och gör den tillgänglig för 
alla. Därmed arbetar vi aktivt för att minska all miljöpåverkan från alla aktörer i samhället.  

Havet, kusten, skogen och det öppna landskapet är något vi vill njuta av. Vid exploatering gör vi 
det varsamt med hänsyn till miljön. Vi utvecklar ett samhälle med resurssnåla kretslopp, en god 
och hälsosamt bebyggd miljö, hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar för att 
bevara olika natur- och kulturmiljöer. 

Energi 

Rena förnyelsebara energikällor tillgodoser energibehovet. 

Klimatneutral och lokal energiförsörjning i samklang med en genomtänkt miljöstrategi minskar 
och effektiviserar vår energiåtgång 

Till hjälp har vi forskning lokaliserad till kommunen. Orust har ett aktivt miljö- och energiarbete i 
kommunens förvaltningar och bra information till medborgarna. 

Vi förvaltar möjligheten att tillvarata sol- och vindenergi väl samt riktar fokus på nya sätt att 
utvinna energi. Vi uppmuntrar effektivare transportlösningar och har ett bra samarbete med 
civilsamhället. På Orust är vi lyhörda för nya lösningar. 

Ekonomi 

Hållbar ekonomi enligt principen hög kommunal självtillit. 

Kommunens ekonomiska planering är långsiktig och präglas av ekonomisk hushållning. En 
ekonomi i balans, en god framförhållning och kommunal planering tillsammans med ett 
målmedvetet genomförande av visionen skapar möjligheter för fortsatt positiv utveckling.  
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Vi ser ständigt över de gemensamma resurserna för att skapa det utrymme som krävs, både för 
nya satsningar och för att tillgodose ökade behov. Vi är helt självfinansierade vad det gäller våra 
investeringar. Totalt borgar vår goda och stabila ekonomi för fortsatt inflyttning och utveckling. 

Kommunen som arbetsgivare 

Nytänkande, lyhördhet och inkluderande ledarskap. 

Tack vare en framgångsrik arbetsgivarpolitik är kommunens förvaltning en attraktiv och aktiv 
aktör inom visionens alla utvecklingsområden. Genom delaktighet och genom att ta tillvara 
medarbetarnas engagemang, idérikedom och kunskaper skapar vi förutsättningar för en utvecklad 
verksamhet. 

 Framgångsfaktorer är tydliga chefer, kompetensutveckling och förmågan att skapa ett gott 
samarbetsklimat mellan de kommunala verksamheterna. Orust kommun som arbetsgivare är ett 
föredöme med stolta medarbetare. 

Förvalta visionen 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att 
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för 
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för visionen ansvarar för att ta del av och efterleva den. 


