Kommunfullmäktige sammanträder

Sommarvikarier

Det är en ganska kort ärendelista för fullmäktiges möte i mars men

Vi söker sommarvikarier till

det finns både budgetfrågor och en föreläsning om ett viktigt ämne.

dag-, kväll- och nattjänstgöring

Föreläsningen heter, Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
Talare är Rasool Awla som är
statsvetare, sociolog och doktorand vid Göteborgs universitet.
Fullmäktige ska anta en reviderad investeringsbudget. Förslaget är att anta en budget på
207 miljoner kronor. Ett stort
område för investeringar är
verksamheten för lärande med

i varierande sysselsättningsgrad

92 miljoner kronor. Även vatten
och avlopp, med 50 miljoner
kronor, har en stor post i investeringsbudgeten. Fullmäktige
föreslås också godkänna ett
köp av aktier motsvarande 9 %
i Tjörns måltids AB. Detta för
att öka samverkan med Tjörns
kommun vad gäller produktion
och distribution av måltider till
kommunala verksamheter.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 10 mars klockan 18:00 i Kulturhuset
Kajutan.
Här är några punkter på
dagordningen,

• Föreläsning, Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
• Interpellationer och frågor
• Revisionen informerar
• Reviderad Investeringsbudget
• Godkännande av reviderade
aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal mellan Tjörns
kommunala förvaltnings AB
och Orust kommun
• Överlåtelse av tillägg till

exploateringsavtal för Kungsviken 1:25
• Motion om tydligare fördelning av ansvar och befogenheter för verksamhetslokaler
• Rapport av gynnande beslut
som inte verkställts enligt
Socialtjänstlagen och Lag
om stöd och service till vissa
funktionshindrade
• Ett antal fyllnadsval

inom Vård och omsorg samt
Stöd och omsorg.

Vi söker dig som kan arbeta
under perioden juni-juli-augusti.
Du är välkommen att söka redan
idag. Vi anställer kontinuerligt
så vänta inte med din ansökan.
Gå in på orust.se och läs under
lediga jobb. Vill du veta mer
om att arbeta inom vård, stöd
och omsorg? Då är du välkommen till vår vakansförmedling
som berättar mer om de olika
arbetena. Vakansförmedlingen
har Drop In klockan 14:00-17:30
följande måndagar, 7 mars, 4 april
och 2 maj. Vakansförmedlingen
ﬁnns på Södra Strandvägen 19
C i Henån (nära busstationen).
Ring på dörren så kommer vi och
öppnar.

Träffpunkt
Årets första Träffpunkt är onsdag den 16 mars i matsalen på
Ängås nya skola.

Välkommen att diskutera kommunala ämnen. Det blir uppföljning av tidigare frågor och
vi välkomnar givetvis även nya
spörsmål.

Sammanträden
Öppna för allmänheten. Tid,
plats och kallelse publiceras
på www.orust.se

Vänd och läs om feriepraktiken i sommar. En katalog är under framtagande
och snart är det dags att söka. Här är ett kollage från några av de ferieplatser
som fanns förra året, Svanesunds badplats, Fyrklövern i Svanesund, Hällevi
idrottsplats och Orust Hundägarförenings anläggning.

Kommunstyrelsen
30 mars
Miljö- och byggnadsnämnden
17 mars

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
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Aktuellt från kommunen
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Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder ﬂera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Öppettider på Månsemyr
Det är nya öppettider på återvinningsstationen Månsemyr.

De nya tiderna är måndag, tisdag,
onsdag, fredag klockan 07:1515:45 och torsdag klockan 07:15
– 18:45. Lördagar ojämna veckor
klockan 8:30 – 11:45. Stängt för
rast är det klockan 9:00–9:30 och
13:00-13:30. Anläggningen är
stängd söndagar och helgdagar.

Feriepraktik
Kommunen anordnar feriepraktik under sommarlovet och
snart är det dags att söka.

Ungdomar i årskurs 9, 1:an
på gymnasiet och ungdomar i
särskolan (upp till 20 år) kan
söka årets platser. Feriepraktikplatserna ﬁnns hos föreningar
runt om på ön och i kommunens
egna verksamheter. En katalog
med feriepraktikplatser kommer
att publiceras på kommunens
webbplats i början av april. Sista
ansökningsdag blir 18 april. Frågor besvaras av Margita Martinsson på arbetsmarknadsenheten
på telefon 33 43 31 eller e.post
margita.martinsson@orust.se.

Program på Kajutan
Det finns mycket för både stora
och små i vår.

12 mars-31 mars är det utställningen konstvandring på Orust.
Söndag 13 mars kl. 16.00 är det
Café Nostalgi. Musik, berättelser,
sånger och minnen av och om
Olle Adolphson. Maia-ensemblen påminner om hans sånger,
hans musik, hans egensinne,
hans vemod.
Måndag 14 mars klockan 19:00
Kutterepoken på Gullholmen
och i Bohuslän. Sune Johansson,
ansvarig för Skepparhuset och
Konstmuseet på Gullholmen berättar. Onsdag 16 mars klockan
19:00 är det tema Västlänken.

Det blir ett intressant seminarium där du får veta mer om
Västlänken och vilken inverkan
denna tågtunnel kommer ha på
pendel- och regionaltågstraﬁken
i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Bo Larsson är
projektchef för Västlänken och
kommer bland annat att berätta
om hur planen för Västlänken
ser ut och hur tunneln kommer att påverka invånare och
näringsliv i regionen inför, under
och efter byggtiden. Torsdag
17 mars klockan 19:00 behandlas klimatkris, konﬂikthot och
upprustning. Birger Schlaug,
samhällsdebattör och författare
om hur motkrafterna kan mobiliseras. Måndag 21 mars klockan
19:00 kåserar Lasse Swahn om
40 år i radions tjänst samt berättar om segling på västkusten och
i Medelhavet. Onsdag 6 april
klockan 19:00 är det trädgårdsliv med Hannu Sarenström.
Våren är här och trädgårdslivet
behöver inspiration. Fredagsmys
blir det 8 april för barn i vuxet
sällskap. Sagofen Isadora kommer och har teater för de minsta
klockan 10:00, Babyspace, för ca
0-11 månader. Klockan 11:00 är
det Hej trottoar, för ca 2-3 år.
För mer information och biljetter ring 33 42 50. Program och
aktiviteter publiceras även på
orust.se.

Premiär för Omsorgens
kvalitetspris
Förvaltningsområde Omsorg
har inrättat ett kvalitetspris
som ska lyfta verksamheter
som förenklar och förbättrar
för säkrare vård och omsorg.

Det första priset gick till avdelningen Skäret på Strandgårdens
boende. Skäret ﬁck priset för att
ha infört en strukturerad veckoplanering utifrån brukarnas

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 6 april

individuella behov. Veckoplanering utgår från ett salutogent/
hälsofrämjande förhållningsätt
som är en evidensbaserad/faktabaserad metod. Många enheter
hade sökt priset och insatserna
visar bredd och stort engagemang för våra brukare med
fokus på ökad kvalitet.

Dessutom....
… har kommunkontoret och
växeln öppet till klockan 12:00
på skärtorsdag den 24 mars. På
orust.se kommer mer om öppettider i Påsk.
…ska du som planerar en påskbrasa inte glömma att anmäla
detta till Räddningstjänsen. Mer
information kommer på orust.se
…var vi den 31 december 2015
15 010 Orustbor. Det var 44
personer färre än året innan.
Det är främst skillnaden mellan
antalet födda och avlidna som
är stor. Antalet inﬂyttare till
kommunen är ﬂer än de som
ﬂyttar ut.
...är det traditionell konstvandring i Södra Bohuslän. Denna
gång 25-27 mars. Konstnärer på
12 olika platser på Orust deltar.
Läs mer på konstvandringen.se
...är det informationskväll om
att starta eget företag tisdag
den 5 april. Platsen är Orusts
Sparbank i Henån och tiden är
klockan 18:00- 21:00. Vi bjuder
på ﬁka och du får en mängd
information om hur det är att
starta och driva företag.
...är ungdomsmottagningen i
Svanesund stängd sedan 1 mars.
Alla ungdomar välkomnas istället till mottagningen i Henån
(Röravägen 10). Öppettider är
måndagar klockan 13:00 – 18:00
och torsdagar klockan
13:00 – 17:00. Du kan också
boka besök andra tider via telefon 0304- 302 02.

