Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018
Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet
de gröna, Folkviljan Orust, Vänsterpartiet och Orustpartiet har formulerat en politisk vision
om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Orust.
Vårt samarbete grundar sig på ömsesidig respekt där varje enskilt parti ska ha utrymme att agera och profilera sig politiskt. Vi fördelar gemensamt uppdrag och ansvar samt agerar tillsammans utifrån ett antal politiska
ställningstaganden.
All verksamhet skall genomsyras av förebyggande arbete, långsiktighet och regelbundna uppföljningar.
Vi står för en politisk stabilitet som vi skall förvalta och utveckla.
Orust kommun ska kännetecknas av god service, omsorg och utbildning. Allt baserat utifrån behov och oavsett var i livet man befinner sig. Kommunen ska leva upp till ett omvärldsorienterat och innovativt företagarklimat, miljömässiga- och etiska perspektiv vid upphandlingar och vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi vill dels ge barn och ungdomar en tydlig röst i vårt arbete med att utveckla Orust och dels ta tillvara äldres ovärderliga erfarenheter och idéer när det gäller framtidens utmaningar. Vi vill fortsätta utveckla formerna för dialog med boende, föreningar och verksamma på Orust. På det sättet vill vi stärka vår demokrati. Vi
är övertygade om att vi alla tillsammans kan klara de globala utmaningarna och göra utvecklingen hållbar
– socialt, ekologiskt, och ekonomiskt.
Från och med 2015 ska nedanstående perspektiv redovisas inför varje beslut i kommunfullmäktige:
Miljöperspektivet, Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet,
Omvärldsperspektivet samt Ekonomiska konsekvenser.
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MILJÖ och KLIMAT
Orust ska vara Klimat- och Energineutralt 2020. Majoriteten vill ge detta
övergripande mål en mycket strategisk betydelse och arbeta fram konkreta verkningsfulla åtgärder för att nå dit.
Majoriteten vill genomföra satsningar på det miljöstrategiska arbetet och
uppmärksamma innovativt ”grönt” företagande på Orust. Vi vill underlätta och uppmuntra för miljö- och klimatanpassat byggande och hållbar
energiproduktion. Orust ska behålla platsen som en kommun i täten för
nyttjande av solenergi. Vi skall också värna om vår jordbruksmark.
Framtidens utveckling måste ta hänsyn till Orusts unika miljö och ske
på ett sätt som har så lite negativ påverkan på klimatet som möjligt. Ett
framtida hållbart samhälle kräver insatser på miljöområdet. Det är synnerligen angeläget att detta arbete påskyndas för att kommunen skall nå
målet. Ambitionen är att säkra kommande generationers rätt till frisk luft,
hälsosam mat samt ren och välmående miljö.
EKONOMI
Ett ”hela-kommunen-perspektiv” med samsyn, dialog och samarbete är
ledord i vår verksamhet. Långsiktig hushållning med befintliga resurser är
nödvändig för att möta framtida utmaningar. Budgeten anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar ekonomisk hushållning. Detta ska
omsättas i praktiken så verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
inom angivna ramar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av
hur resurserna bäst ska användas.
Kommunen ska också vara en förebild i jämställdhet och mångfald. Hög
kvalitet och god serviceanda skall prägla kommunens alla verksamheter.
Då får vi nöjda brukare/medarbetare/kunder/invånare. Ekonomin växer
när människor växer.
Planering och uppföljning av investeringar ska bygga på långsiktighet
och helhetsperspektiv. Majoritetens ambition är att stärka kommunens
”mjuka” investeringar och ändå mer grundligt utreda varje framtida större
”hård” investering för att säkerställa att vi gör rätt satsningar.

BO på ORUST
Orust är en tätbyggd glesbygd - Hela Orust skall leva!
Vi vill att kommunen offensivt ska arbeta vidare med planeringen i syfte
att möjliggöra byggnation av fler nya bostäder. Kommunen skall skapa
förutsättningarna för att bo, arbeta och utvecklas på hela Orust.
En Bostadsförsörjningsplan ska tas fram med mål om minst 40 hyresrätter
per år. Bygglovshanteringen skall bli smidigare och handläggningstiderna
kortare. Som ett led i att öka livskvaliteten i och runt boendet vill majoriteten utreda möjligheterna till kommunala odlingslotter/kolonilotter/tak
och fasadodling i bostadsområden, skolor och äldreboenden..
Majoriteten ska påbörja projekteringen för att på sikt införa en parkförvaltning.
NÄRINGSLIV och FÖRETAGANDE
Majoriteten vill stärka förutsättningarna för nya företag att etablera sig
och växa i vår kommun genom samverkan med näringsliv, utbildning/
praktik, omgivande kommuner och den breda ideella sektorn.
En Näringslivsstrategi ska tas fram. Näringslivet på Orust ska uppleva förbättrad service på ett mätbart sätt. Kommunens planarbete mellan Miljöoch Byggnadsförvaltningen och förvaltningsområde Samhällsutveckling
ska förbättras.
Vi vill att kommunala upphandlingar ska komma lokala näringsidkare till
godo. Vi vill utreda möjligheterna till Företagscentrum och Industrihotell.
Genom klimatsmarta investeringar kan nya arbetstillfällen skapas. Ett positivt näringslivsklimat är nyckeln till framtidstro och utveckling för hela
kommunen och ger goda förutsättningar för ökad inflyttning och sysselsättning. Vi har en vision om att Orust blir ett center för företag med grön
profil och biobaserad industri.
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SKOLA och UTBILDNING
Våra barn och unga ska växa i en lärande miljö. Barnomsorg och utbildningar ska hålla en god kvalitet. Elever och personal behöver arbetsro och
nya resurser behöver skjutas till för att förbättra kunskapsresultaten och
öka vår grundbemanning på förskolor och skolor. En bra arbetsmiljö för
både barn och vuxna innebär mindre barngrupper och möjlighet till flexibla klasslösningar. Alla ska bli sedda.
Orust skolor ska vara en nationell förebild genom satsningar på ett normkritiskt och antirasistiskt arbetssätt. Barn och ungas psykiska ohälsa ska
mötas av en väl fungerande elevhälsovård. Vår ambition är mindre barngrupper.
OMSORG
Vi skall ta vara på personalens, brukarens och anhörigas kunskap, kreativitet och initiativförmåga och öppna upp möjligheterna till intrapenad. Vi
bör vara aktiva i utvecklingen av Livskvalitet-höjande verksamhet/näringar och grön rehab inom omsorgen här på Orust och öppna upp för alternativa omvårdnadshanlingar och projekt, tex vårdhundar.
Våra äldre invånare skall kunna välja att bo kvar hemma eller att flytta till
ett särskilt boende. På Orust skall du även i fortsättningen kunna välja att,
om du vill, som par kunna fortsätta att bo tillsammans på ett äldreboende.
Det skall finnas näringsriktig mat som i högre grad är gjord på ekologiska/
närodlade råvaror och produkter, som tillagas nära, doftar inbjudande och
ökar matlusten.
Nya majoriteten vill öka personaltätheten inom omsorgen och satsa på
folkhälsa och förebyggande insatser.
På Orust så skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.
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KULTUR, FRITID och TURISM
Att slå vakt om vår kulturverksamhet och vår livliga föreningsverksamhet
är prioriterade områden. Kulturen ger ett betydande mervärde både för
våra egna kommuninvånare, men också för våra besökare. Satsningar på
kultur kan både skapa tillväxt och framtidstro . Föreningsliv och kultur
är dessutom två viktiga kuggar i det förebyggande folkhälsoarbetet och
Kultur är klimatsmart konsumtion. Ett levande kulturliv är en viktig del av
grunden för ett hållbart samhälle.
Vi skall påbörja projekteringen för att på sikt införa en Kultursekreterare
och utveckla en kulturförsörjningsplan.
Turismen är viktig för Orust utveckling. En satsning på eko och kultur-turism leder till hållbar utveckling i alla tre dimensioner: den ekologiska,
den ekonomiska och den sociala.
Vi skall fortsätta det goda samarbetet med Västsvenska turistrådet och de
kringliggande komunerna för att utveckla turismen och samtidigt stödja
och utveckla på Orust befintliga verksamheter. En satsning på eko och
kultur-turism leder till hållbar utveckling i alla tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Det skall byggas fler cykelbanor
som ett led i ”Hållbar turism”.
Vi skall försvara de mantalsskrivnas rätt till miljövänligt husbehovsfiske.
BARN och UNGDOMAR
Vi skall se till våra ungdomsgruppers intressen och behov - de är vårt
gemensamma ansvar. Barn och ungdomar skall kunna känna sig trygga
på Orust både idag och i framtiden. De skall möta ett samhälle där vi bryr
oss om varandra. Vi värnar om barn och ungas rätt till en meningsfull och
jämlik fritid. Det förebyggande arbetet vad det gäller barn och unga skall
stärkas.Vi skall utreda möjligheten till en gemensam samlingspunkt för
ungdomar.

KOLLEKTIVTRAFIK och INFRASTRUKTUR
En utveckling av kommunikation är nödvändigt, såväl mellan människor
som när det gäller kollektivtrafik, bredbandsutbyggnad och IT-strategi.
Orust behöver mer kollektivtrafik såväl geografiskt som över dygnet.
Anropstrafik, mindre bussar och elbussar bör utredas och tas upp som
MÅL. Vi bör i planeringen av kollektivtrafiken titta på var byggloven söks
för att på så sett se till att i förväg tillgodose förändringar i behoven av
kollektivtrafik.
Under mandatperioden skall vi utreda möjligheterna till gratis buss för
pensionärer under lågtrafik dagtid och möjligheter till ett rättvisare biljettsystem samt titta på taxor och rabattsystem för Orust.
Fler gång och cykelvägar planeras.
Den i kommunen påbörjade bredbandsutbyggnaden fortsätter.
MEDBORGARDIALOG och INFORMATION,
Orustbor är engagerade och intresserade av det som händer i deras kommun. Vi vill skapa fler och nya mötesformer där politiker och medborgare
kan träffas och utbyta idéer med varandra. För att Medborgardialogen
skall kunna fungera behövs fungerande informationskanaler och regelbunden återkoppling. Vi vill satsa mer resurser på att utveckla informationen
till våra kommuninvånare, näringsidkare, besökare och marknadsföringen
av Orust. Hemsidan är vårt fönster ut till hela världen.

MATEN som växer, förädlas och serveras i Orust Kommun skall baseras
på ett modernt, närodlat, gärna ekologiskt jordbruk med hänsyn till miljön
och fritt från GMO.
Kommunikationen kring upphandling, information och utbildning skall
utvecklas.
Vi skall underlätta för ett modernt, gärna ekologiskt, jordbruk med hänsyn
till miljön. Kommunen skall medverka till att en återkommande Jordbruksmässa kommer till stånd.
En framtidsvision om jordbruk och havsbruk (och strandskyddets inverkan på detta) skall tas fram.
En ökning av förekomsten ekologisk och närodlat/närproducerad mat
påverkar många av Kommunens verksamheter:
LÄRANDE 			
våra barn får bra och mättande mat i skola och barnomsorg
OMSORG
		
våra äldre får bra, mättande och väldoftande mat
SAMHÄLLSUTVECKLING 			
nya arbetstillfällen skapas vid produktion av råvaror och förädling.
nya samverkansmodeller utvecklas.

Vi skall arbeta för kommunens bästa och föra en ansvarsfull politik. Plattformen har arbetats fram genom att först låta våra partier själva arbeta med frågorna om
vad vi vill driva och sen har vi fortsatt gemensamt. Vi har stött och blött frågorna tillsammans och det har varit ett roligt arbete. Vi är överens och har en samsyn
kring detta. Våra ledord är öppenhet, ödmjukhet och respekt med strävan efter dialog och politisk stabilitet.

ORUSTMAJORITETEN 2014-2018

HELHETSSYN - SAMVERKAN - LÅNGSIKTIGHET - ÖPPENHET
är grunden i plattformen
HELHETSSYN innebär:
Fysiskt
Psykiskt
Socialt
Kulturellt
Andligt
för SOCIALDEMOKRATERNA: ___________________________________ för CENTERPARTIET: ____________________________________________
		
namnförtydligande: ___________________________________
namnförtydligande: ____________________________________________
för MILJÖPARTET de gröna: _______________________________________ för FOLKVILJAN ORUST: ________________________________________
		
namnförtydligande: _______________________________________
namnförtydligande: ________________________________________
för VÄNSTERPARTIET: __________________________________________ för ORUSTPARTIET: _____________________________________________
		
		
namnförtydligande: __________________________________________ namnförtydligande: _____________________________________________

Orust
datum: ______________________

