
Alla ska med 
när Orust ställer om! 

Vi tänker globalt och agerar lokalt. På Orust vill vi förbättra lokalt, för 
det har betydelse globalt. Vi vill vara en pådrivande kraft för att göra 
Orust till en mer hållbar kommun.

LOKAL VALPLATTFORM 2022



1. Utöka stödet till skola och förskola för att tidigt fånga upp barn med behov av 
extra stöd. Vi är mycket oroliga för den ökande psykiska ohälsan hos våra barn 
och unga, samt bristen på stöd för de barn som behöver det. Det behövs tidiga 
insatser, redan i förskolan.

VI VILL HA: 
• Mindre barngrupper i förskolan.
• Fler skolkuratorer och mer resurser till stödinsatser.
• Fortbildning/kompetenshöjning av personal.
• Fler vuxna per barn i skola och förskola.
• Fler socialpedagoger i skolan och mer samverkan mellan 
 skola och social omsorg.

2. Säkra att kommunen driver omställningen till ett hållbart samhälle. 
För att få ett hållbart Orust behöver vi en miljökoordinator som jobbar 
både internt och externt. 

VI VILL: 
• Utveckla Återvinningscentralen och skapa en Kretsloppspark. 
• Ha en strategi för ladd-infrastruktur på ön.  
• Öka den lokala elproduktionen och att kommunen blir positiv till havs-
 baserad vindkraft. En röst på oss är en röst på havsbaserad vindkraft   
 för att säkerställa behovet av hållbar och billig el för företag, privatpersoner  
 och kommunal verksamhet.
• Att kommunen underlättar för företag och privatpersoner att installera 
 solceller och att alla kommunens egna fastigheter som byggs eller byggs  
 om installerar solceller.
• Att kommunen tillvaratar öns jordbruksmark och stöder EKO odling. Det är  
 viktigt att vi ökar självförsörjningsgraden på alla områden här på Orust.
• Tillvarata möjligheterna att producera biogas inom kommunen.
• Att kommunen medverkar i alternativa lösningar för kollektivt åkande   
 samt arbetar fram lättillgängliga, lokala lösningar för kollektiva färdsätt   
 och transporter. 
• Att kommunen utreder möjligheterna att ansluta sig till en lokal bilpool 
 för de bilar som inte behövs dagligen i hemtjänsten.
• Ha en bro mellan Svanesund och fastlandet med regelbundna kollektiv-
	 trafiklösningar	över	bron	för	att	förenkla	pendling.

Det här vill vi göra, för att skapa ett 
hållbart Orust där människor mår bra! 



forts. - Säkra att kommunen driver omställningen till ett hållbart samhälle.

VI VILL: 
• Knyta ihop cykelbanorna mellan tätorterna och se cykeln som ett självklart  
 transportmedel på Orust med laddmöjligheter för elcyklar på pendelparke- 
 ringarna. 
•  Att Orust kommun övergår till 100% kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt   
 skogsbruk) som standard på samtliga av kommunens skogsfastigheter.
 Att Orust kommun verkar för att medvetandegöra privata skogsägare om  
 de ekologiska, biologiska och ekonomiska fördelarna med att övergå till ett  
 kontinuitetsskogsbruk 
•  Att Orust kommun ska anta en koldioxidbudget och att den får liknande   
 dignitet som den ekonomiska budgeten som kommunalt styrmedel.
•  Att Orust kommun tar fram en långsiktig kommunal pollineringsplan för   
 att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i 
 kommunen genom att öka den biologiska mångfalden.
• Ha en fossilfri transportsektor på Orust och samordna transporter för att   
 minska mängden transporter på ön. 
•  Skapa en transportnod i Varekil.
• Fortsätt öka andelen ekologisk och närproducerad mat på boende och 
 skolor samt stödja det ekologiska jordbruket på ön så att det kan möta 
 det ökande behovet.
• Ha en cirkulär ekonomi, satsa på återbruk. 
• Ha en miljökoordinator inom kommunen för att stödja anställda, företagare  
 och kommuninvånare i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Martin Reteike, Ulla Kedbäck och Susanne Andersson, de tre första namnen på vår kommunlista.



3. Omsorg. Att lyssna till erfarenheter och förslag från de som dagligen arbetar i 
vården är nödvändigt för att partiernas politik ska vara förankrad i verkligheten. 
Dialogen med professionen blir ännu viktigare efter valdagen när politiken ska 
genomföras och fortsätta att utvecklas.

VI VILL HA: 
• Mer kommunal samverkan med frivilligorganisationer, satsa på Idéburet 
 offentligt partnerskap och anställ en samordnare som kan arbeta med både  
 dessa frågor och integrationssamordning.
• Ha valfrihet inom hemtjänsten, med valfrihet menar vi inte val av utförare,  
 utan val av innehåll, alltså̊ vad man får hjälp med. Vi vill värna den enskildes 
	 inflytande	över	de	insatser	i	hemtjänsten	som	man	blir	beviljad.	
• Ha trygghetsboenden på mindre platser och i olika driftsformer.
• Gärna ha trygghetsboende och förskola i anslutning till varandra. Där de kan  
 ha gemensamma aktiviteter, odling, mm.
• Bygg ut AME (arbetsmarknadsenheten) och börja arbeta uppsökande, 
 särskilt med unga vuxna och etablering av nyanlända.
• Satsa på grön rehabilitering, här på ön har vi goda förutsättningar för det.
• Funktionsrätt: ha en daglig verksamhet inom LSS som inte är förvaring utan  
 en demokratisk och värdig sysselsättning som ger den enskilde synlighet  
 och funktion i samhället.
•	 Orust	behöver	fler	LSS	boenden,	förbered	för	det	NU	så	att	vi	inte	sen	står		 
 med skägget i brevlådan.
• Inte ha vinster i välfärden.

4. Kompetensförsörjning - Säkerställ att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
Utan stabila chefer och rätt kompetens på rätt plats, så fungerar inte verksamheterna.

VI VILL: 
• Ha mer transparens & samverkan mellan verksamheterna. 
• Möjliggöra nya sätt att nå kompetensförsörjning och kompetensutveckling  
 genom distansarbete & högre studier.
• Aktivt medverka till skapandet av grannskapskontor.
• Kommunen bör vara öppen för att ha distanskontor i andra kommuner för  
	 att	möjliggöra	för	fler	anställda	att	arbeta	från	annan	ort,	det	ökar	kommu-	
 nens attraktivitet som arbetsgivare.
• Dela specialkompetens mellan andra kommuner i högre grad än idag.
•	 Ge	stödinsatser	så	att	fler	verksamheter	klarar	av	att	bli	intraprenad.
• Att personalen blir lyssnad på och har möjlighet att påverka.



5. Uppmuntra företagandet på Orust. 

VI VILL: 
• Stödja gröna och blåa näringar, så att de ökar. 
• Att Orust ska få grannskapskontor och företagshotell.
• Ha bra fysisk- och IT-infrastruktur. Säkra tillgången till energi och hållbara   
 vatten- och avloppslösningar samt stödja samordning av transporter.
• Förenkla etablering, ge god service och öka samverkan med näringslivet.
• Ta vara på företagare som vill utveckla Orust hållbart.
• Anställa en landsbyggds- och näringslivutvecklare.

6. En hållbar upplevelseturism/ekoturism i samklang med naturen samt ett aktivt 
föreningsliv.  Ett aktivt föreningsliv är en grundförutsättning för ett samhälles 
utvecklingspotensial.

VI VILL: 
• Stödja mathantverk. 
• Ha näringslivet involverat. 
• Utveckla Cykelturism, Mat-turism och andra hållbara upplevelse-/eko-
 turism lösningar, samt se till att utveckla dessa till Åretrunt turism.
• Stödja samarbeten över kommungränsen. 
• Satsa på kulturen, Orusts unika historia, bohuslänsk tradition och lyfta 
 kulturutövarna på ön - det skapar både attraktionskraft och arbetstillfällen.
• Se kultur som platsutveckling och motor för innovation.
• Ha ett aktivt föreningsliv för alla åldrar. 

7. Boenden i olika former.

VI VILL: 
• Ha boende för alla åldrar, med för alla överkomliga hyror. 
• Utveckla Stiftelsen Orustbostäder och erbjuda boenden i olika former. 
• Satsa på Byggemenskaper och andra former av kollektivt och hållbart   
	 byggande,	så	att	fler	får	råd	med	ett	eget	boende.
• Satsa på trygghetsboenden på mindre platser och i olika driftsformer.
• Ha olika varianter av närhet till stöd och service för äldre.
• Att detaljplanerna ska innehålla områden för odlingslotter i anslutning 
 till de planerade bostadsområdena.
• Ha särskilda markanvisningar för hållbart byggande, bygg- och bogemen-  
 skaper och en satsning på trähus.
• Förenkla bygglovsprocessen.



8. Integration, mångfald och könsfrihet.

VI VILL: 
• Välkomna alla människor som en resurs i samhället och erbjuda boende, 
 utbildning samt sociala kontakter. 
• Utveckla samverkan med civilsamhället och näringslivet. Kommunens roll 
 i detta arbete är att vara den koordinerande kraften.
• Fortsätta arbetet med HBTQia frågorna i kommunen så att alla invånare kan  
 känna sig trygga, säkra och sedda här på Orust.

9. Medborgardialog och Medborgarbudget*

VI VILL: 
• Införa Medborgarbudget som en metod där boende och föreningar i våra 
 olika kommundelar är delaktiga med att ta fram förslag på trivselhöjande   
 åtgärder, mötesplatser och aktiviteter.
• Arbeta för de lösningar som gör att alla invånare vet hur och när de kan   
 komma i kontakt med kommunens anställda och politiker.
• Arbeta för en Demokratiberedning och transparens.
* Medborgarbudget är ett sätt för alla föreningar, företag och boende att söka stöd för saker de vill göra för 
att göra vårt samhälle bättre. Och att de får svar på hur mycket kommunen kan stödja med pengar eller 
kunskap, så att detta kan genomföras. 

10. Ett IT i framkant. 

VI VILL: 
• Ha moderna och hållbara lösningar och regelbunden utbildning av 
 personalen så att de kan använda de nya verktygen.
• Arbeta för att IT ska vara en självklarhet inom skolan, näringsliv, vård 
 och omsorg. 



Det vi gör idag formar det liv vi lever i framtiden...
Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en	hållbar	utveckling	finns	och	det	
är här och nu som omställningen måste ske. Miljöpartiet vill driva på för en grön 
omställning som skapar nya jobb, ökad trygghet och ett starkare samhälle, där 
alla får plats och kan känna sig delaktiga.

Miljöpartiet uppstod ur folkrörelserna för miljö, solidaritet, fred och jämställdhet. 
Miljöpartiets syn på samhället bygger på en helhetssyn   - allt hänger ihop och 
är beroende av varandra.

INSTAGRAM: miljopartietorust

FACEBOOK: 
Miljöpartiet de Gröna på Orust

Håller du med?
Rösta på Miljöpartiet


