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Måsekärs fyr
Måseskärs gamla fyr från 1865 utanför Käringön visar oss vägen och håller samman vår styrning och
uppföljning. Läs mer om vår styrmodell på sidan 4. Akvarell, konstnär Helen Bååk.

2021, ett år med fokus på attraktivitet och tillgänglighet
Det gamla året är nu till ända och vi ser fram mot 2021 med möjligheter och framtidstro. Efter ett år med
pandemi och restriktioner hoppas jag på ett nytt år med vaccin och möjligheter att mötas igen.

I år kommer mina medarbetare och jag att genomföra flera av de politiska uppdrag som innebär att kommunen ska
utvecklas. Jag hoppas att du kommer att uppleva att vi blir ännu bättre på att ge dig kommunal service och att vi gör
Orust till en bra plats att bo och verka på. Detta gäller inom många områden som skola, förskola och omsorg. Det
kan också vara inom områden som vatten och avlopp.
Ett av de stora politiska uppdragen är att utveckla ett kontaktcenter i kommunhusets reception. Tanken är att du ska
få både hjälp och vägledning med det du undrar över redan där. Vi arbetar intensivt med att digitalisera för att du på
ett enkelt sätt ska kunna ansöka om allt ifrån en förskoleplats till bygglov och följa handläggningen av ditt ärende digitalt. Ett annat politiskt uppdrag är att utveckla en parkförvaltning, något som vi hittills saknat. Idag är det vägföreningar som har huvudansvaret för skötsel av våra tätorter, men vi vill nu medverka till att våra orter ska upplevas ännu
mer trivsamma och attraktiva. Jag ser fram mot ett 2021 där vi har mycket spännande på gång.
Henrik Lindh, kommundirektör

Kommunens ledningsgrupp, arkivbild. Carina Johansson chef sektor samhällsutveckling, Lena Gardtman chef sektor omsorg, Susanne
Ekblad ekonomichef, Katarina Levenby chef sektor lärande, Henrik Lindh kommundirektör Ann-Katrin Otinder HR chef, Simon
Sällström chef sektor miljö och bygg, Pia Jakobsson-Hansson administrativ chef. Sophia Vikström utvecklingschef saknas på bilden.

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanträden

Torsdag den 11 februari sammanträder fullmäktige.

Tid, plats och kallelse publiceras

Det blir ingen webbsändning den här gången på grund av covid-19. För att begrän-

på www.orust.se.

sa spridning av covid-19 planerar vi för hur vi ska genomföra mötet på bästa sätt.
Tid och plats

Några punkter på dagordningen

Torsdag den 11 februari

• Antagande av föreskrifter för

Klockan 18:00
Information om plats kommer i

Kommunfullmäktige
Torsdag den 11 februari

avfallshantering.

Kommunstyrelsen

• Antagande av Kulturplan, Rikt-

kallelsen till mötet på

linje för måltider, HBTQI-policy

www.orust.se.

och Turismstrategi.

Onsdag den 24 februari

Miljö- och byggnadsnämnden
Onsdag den 17 februari

Covid -19, följ myndigheternas råd och rekommendationer
Du kan följa utveckling via TV, radio och på www.krisinformation.se.

Myndigheterna säger hur du bör

därför aldrig ut några uppgifter om

får ett sådant samtal bör du polis-

agera för att efterleva smittskydds-

bankkonto eller logga in med bank-

anmäla det. Tänk på att vaccinet

lagen. Vaccination mot covid-19

id om du blir uppringd av någon

skyddar dig, men du kan fortfarande

är gratis för alla i Sverige. Lämna

som erbjuder vaccination. Om du

sprida viruset vidare.

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Så styrs en kommun
En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar
beslut om mål, inriktning, service och kvalitet.

Bland de viktigaste uppgifterna

För den dagliga politiska styr-

vem som sitter i våra olika nämnder och utskott.

för en kommun är förskola, skola,

ningen finns nämnder och utskott.

socialtjänst och äldreomsorg. I ditt

Kommunstyrelsen ansvarar för

möte med kommunen träffar du

merparten av verksamheten.

till exempel bibliotekarien, läraren,

Du kan ta del av vad nämnderna
kommer att ta upp på sina sam-

personalen på äldreboendet eller

Kommunalrådet representerar den

manträden i våra kallelser och läsa

har kontakt med en handläggare

politiska majoriteten och är kom-

om vilka beslut politikerna har fat-

om till exempel bygglov, färdtjänst

munstyrelsens ordförande.

tat i våra protokoll. Kommunfull-

eller parkeringstillstånd. Då möter

Oppositionsrådet representerar den

mäktiges möte webbsänds i regel

du anställda som arbetar inom

politiska oppositionen. Uppdraget

och du kan titta på direktsändning-

kommunens förvaltning.

som kommunalråd är på heltid och

en eller när du vill i efterhand.

uppdraget som oppositionsråd är
Kommunen styrs av politiker

80 procent av en heltid.

som valts av dig som bor här. Det

Förvaltningen består av anställda
som arbetar utifrån gällande

betyder att du har stora möjligheter

Som politiker har du inte en

lagstiftning och de beslut som

att påverka och kontrollera hur

anställning i kommunen, du får

politiker i vår kommun fattar.

kommunen utför sitt uppdrag.

ett arvode som är kopplat till ditt
uppdrag.

Kommunfullmäktige är den högsta

Vi är skyldig att föra dagbok över,
diarieföra, de handlingar som

beslutande instansen. Din röst i det

Det finns ett register över alla som

kommunen tar emot och skickar.

allmänna valet avgör vilka partier

är förtroendevalda politiker på

Varje nämnd har ett eget diarium.

som finns representerade i kom-

www.orust.se. Där finns även deras

De flesta handlingar som kommer

munfullmäktige och hur många

kontaktuppgifter. Du kan också se

in till kommunen är offentliga och

mandat varje parti får.

vilka politiska uppdrag de har och

får läsas och kopieras av alla.

En kommuns arbetsuppgifter
Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker.

Det här är en kommuns obligato-

Det här är några frivilliga uppdrag

som politiken tar beslut om. Det

riska uppgifter som finansieras med

som lokala politiker kan besluta om

betyder inte att förslaget kommer

hjälp av skatter och avgifter.

att erbjuda.

att genomföras. Ditt förslag kanske

• Social omsorg, äldre- och

• Fritid och kultur

kostar för mycket eller är en fråga

handikappomsorg samt individ-

• Näringslivsutveckling

som kommunen inte har ansvaret

och familjeomsorg

• Arbetsmarknadsinsatser

för och därför inte kan påverka.

• För-, grund- och gymnasieskola

• Öppen förskola

• Plan- och byggfrågor

Orust kommun och andra kom-

• Miljö- och hälsoskydd

Orustförslaget

muner måste i första hand se till att

• Renhållning och avfallshantering

Orustförslaget är ett sätt för dig

använda sina pengar till sådant som

• Vatten och avlopp

att påverka politiken. Ditt förslag

en kommun måste erbjuda. Allt

• Räddningstjänst

ska vara en konkret idé på föränd-

som en kommun är skyldig att göra

• Krisberedskap och civilt försvar

ring eller förbättring när det gäller

kostar pengar. Vi ansvarar för att

• Bostäder

frågor som kommunen ansvarar

pengarna används på ett klokt sätt,

• Biblioteksverksamhet

för och har möjlighet att besluta

så att de räcker till allt det som vi

om. När ett ditt förslag har fått 25

måste ordna för våra kommunmed-

eller fler röster blir det ett ärende

lemmar i första hand.
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Styrmodell och målområde
Vår styrmodell har tre målområden som utgår från kommunens vision och den politiska plattformen. Den
politiska plattformen gäller under mandatperioden och beskriver den politiska ledningens vilja.

Vår myndighetsutövning utförs
förtroendegivande och rättssäkert.
Fler trivselhöjande åtgärder i våra
tätorter ska bidra till en attraktivare
och mer omtyckt kommun.
3. Synliggöra och stärka Orust
identitet och goda värden
För att synliggöra och stärka vår
identitet och goda värden är det
en förutsättning med fungerande
informations- och kommunikationskanaler med god spridning av information och nyheter. Hemsidan är
vårt fönster ut till hela världen och
ska hålla god kvalitet. Vår närvaro
på sociala kanaler ska utvecklas.

Målområde 2 - Hållbarhet och hushållning
Syftet med fyrbilden som en del av styrmodellen är att fyren ska förstärka budskapet

4. Minskad klimatpåverkan

och beskriva hur delarna i styrmodellen hänger ihop. Måseskärs fyr är en akvarell av

Kommunen har varit den snabb-

konstnären Helen Bååk som bor på Käringön.

laddningstätaste kommunen i

Kommunfullmäktige beslutar

med kommunen och svar ska

Sverige och ska fortsätta att verka

årligen i augusti om budget inför

lämnas inom bestämd tid. Målet ska

för god laddinfrastruktur. Antalet

nästa år samt flerårsplan. Budgeten

vara att på sikt kunna besvara de

fossilfria fordon och laddhybri-

och planen innehåller även mål

mest förekommande frågor direkt

der i våra verksamheter ska öka.

och uppdrag utifrån den politiska

vid första kontakt. Både tillgäng-

Andelen utsläpp av koldioxid i våra

plattformen och visionen.

lighet per telefon, e-post, sociala

verksamheter ska minska. Andelen

medier, hemsida samt e-tjänster

av ekologisk och närodlat/närpro-

I fyrbilden illustreras de tre målom-

måste kontinuerligt utvecklas och

ducerad mat i våra verksamheter ska

rådena av den röd-vita grundpelaren

prioriteras i alla verksamheter.

bibehållas. Orust ska arbeta för en
hållbar och miljövänlig utveckling av

i mitten. Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta
har tre målområden som utgår från

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och
verka i

visionen och plattformen.

Den upplevda tryggheten är viktig

övergripande mål. Vår styrmodell

kommunen.

för alla människor. Alla brukare,

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för
framtida välfärd och tillväxt

Målområde 1 - Attraktiv
kommun

barn och elever ska känna sig trygga

Långsiktigt ekonomisk hushållning

i våra verksamheter. Våra verk-

är nödvändig för att möta framtida

1. Ett gott bemötande och god
tillgänglighet

samheter ska kännetecknas av god

utmaningar. Vi arbetar för att få en

kvalitet. Andelen grundskoleelever i

verksamhet i balans som möjliggör

Ett gott bemötande är avgörande

årskurs 9 som uppnått kunskapskra-

ytterligare skattesänkningar så att

för hur service och tjänster uppfat-

ven i alla ämnen ska öka.

vi ligger i nivå med kringliggande

tas. Det ska vara lätt att få kontakt
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kommuner. 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 har antagit ett bostads-

Verksamhetens utveckling i nyckeltal
Nyckeltal är ett sätt att mäta vår kvalitet genom att följa vår egen utveckling och
jämföra oss med andra. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten sammanställer nyckeltal och redovisar mer än 5 000 nyckeltal i databasen Kolada.se.
Ekonomisk utveckling

2019

2018

2017

2016

223

254

241

266

228

-1 138

-1 142

-1 097

-1 097

-1 059

941

931

902

844

796

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto

-5

-4

-6

-7

-12

Årets resultat

21

39

40

6

-47

0,6%

-1,9%

-4,5%

-8,2%

-9,9%
189

försörjningsprogram som vi följer

Soliditet inklusive totala
pensionsförpliktelser

för ökad tillväxt.

Investeringar (netto)

94

63

84

118

758

747

818

825

786

1 255

1 275

1 266

1 311

1 269

Långfristig skuld

Målområde 3 - Attraktiv
arbetsgivare

2015

Antal anställda

Tabellen visar miljoner kronor där det inte står % eller antal anställda.

6. En bra och hälsofrämjande
arbetsmiljö

Verksamheternas utveckling jämfört med andra

För såväl individen själv som

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt

85

85

för kommunen är det viktigt att

Väntetid i dagar till särskilt boende, medelvärde

122

64

sjukfrånvaron minskar. En hög
motivation och en positiv känsla när
man går till jobbet och en möjlighet att påverka sitt arbete ger goda
förutsättningar för att göra ett bra
jobb och bidrar till en utveckling av
verksamheten. Stolta medarbetare
är de bästa ambassadörerna för
kommunen.

Grunduppdrag
Grunduppdragen utgör den största
delen av en kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen
som grunduppdraget följs upp

2020 (2019)

Medel

Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende

83

81

Andel brukare som år nöjda med sin hemtjänst

90

90

Andel vuxna som inte återkommit till försörjningsstöd

93

78

Andel vuxna med långvarigt försörjningsstöd

0,6

1

Lärarbehörighet kommunal grundskola

81,1

69

Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram

89,3

83,4

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

88,5

86,8

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska

93,4

90,8

Andel inköpta ekologiska livsmedel år 2019

(53)

(30)

Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola

5,5

5,2

Kostnad förskola i kr/inskrivet barn, all regi 2019

(163 271)

(154 651)

Kostnad grundskola åk F-9 kr/elev, all regi 2019

(140 219)

(117 032)

Kostnad gymnasieskola kr/elev, all regi 2019

(127 715)

(135 959)

Kostnad kr/brukare i särskilt boende äldreomsorg 2019

(916 478)

(950 947)

Kostnad kr/ brukare hemtjänst äldreomsorg 2019

(372 420)

(282 805)

och utvärderas. Det vill säga det är

Medelvärde är genomsnittet för kommuner i Sverige. Nyckeltaen är i procent om

kvalitetsstyrningen som visar om

inget annat anges.

grunduppdraget uppfyller god kva-

Verksamheternas nyckeltal

litet eller inte. Kvalitetsstyrningen

Antal barn, kommunal förskola

följs upp av nyckeltal. Se exempel

Antal elever, kommunal grundskola åk F-9

på nyckeltal här intill.
Kommunfullmäktige beslutar om
kvalitetsnivån genom att tilldela
ekonomiska resurser i budgeten. I
den tecknade fyrbilden illustreras
grunduppdraget av berget.

2020

2019

487

483

1 298

1 309

Antal elever, gymnasieskola all regi

-*

462

Kostnad kronor per portion i snitt för barnomsorg, skola och särskilt boende

34

32

Antal besök till bibliotek och evenemang i Kulturhuset
Kajutan

6 8036

118 629

Antal gästnätter kommunala hamnar

11 567

10 402

291

213

13

14

Antal insatser totalt räddningstjänst
Handläggningstid, veckor i snitt byggnadslov

Ett urval av verksamhetsrelaterade nyckeltal som beskriver vår egen utveckling.
*Uppgift som gäller för antal i elever gymnasieskola är inte klar ännu för 2020.
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Kommunens finansiering

Kostnader

Kommunalskatten är den största inkomstkällan för kommunen. Årligen får vi

Kommunens kostnader uppgår till

in cirka 800 miljoner kronor vilket finansierar cirka 70 % av våra kostnader.

cirka 1,1 miljarder. Merparten,

Generella statsbidrag, utjämnings-

bygglov och tillsyn. Avgifterna upp-

60 % är löne- och pensionskostnader,

system mellan kommuner och

går till cirka 120 miljoner och finan-

närmare 700 miljoner kronor.

fastighetsavgiften är den näst största

sierar 10 % av våra kostnader. Staten

En stor del av skatteintäkter och

inkomstkällan, den uppgår till cirka

ger riktade statsbidrag till framför allt

statsbidrag går till att finansiera vård,

140 miljoner kronor och finansierar

Sektor lärande, men även till Sektor

skola och omsorg. Köp av verksam-

12 % av våra verksamheters kostna-

omsorg. Bidragen är öronmärkta för

het, till exempel gymnasieplatser

der. Sektor samhällsutveckling samt

ett särskilt ändamål och uppdrag och

i annan kommun, uppgår till 19

Sektor miljö och bygg finansierar en

tillsammans med en mindre andel

% eller cirka 200 miljoner kronor.

stor del av sin verksamhet med taxor

försäljning av verksamhet uppgår till

Kostnader för våra fastigheter och

och avgifter, till exempel för vatten

80 miljoner kronor och utgör cirka

transporter uppgår till 7 % av våra

och avlopp, renhållning, hamnar,

7 % av vår finansiering.

kostnader eller cirka 85 miljoner.

Så här används din skatt

För 2021 beräknas sektor lärande

Alla kommunmedlemmar betalar en kommunal inkomstskatt. Kommunfull-

och omsorg ta i anspråk lika stor del

mäktige bestämmer årligen vilken skattesats som ska gälla i kommunen.

av våra skatteintäkter och statsbi-

Du som bor i Orust kommun betalar 34,34 kronor i kommunal inkomstskatt

drag, runt 40 % eller närmare 400

per intjänad hundralapp i skatt 2021, varav 22,86 kronor går till kommunen

miljoner kronor vardera. Sektor

och 11,48 kronor går till Västra Götalandsregionen VGR.

samhällsutveckling är till stor del
finansierad av avgifter, dit går 7 %

Om du tjänade 25 000 kronor i månaden under 2019 betalade du 5 840 kr varje

av våra skatter och statsbidrag, cirka

månad i skatt till kommunen. Siffror för 2020 blir klara i maj.

60 miljoner. Sektor ledning och

Så här användes din skatt i

Andel

Andel av

Andel av

Andel av

kronor 2019

av 100

din lön

din lön

din lön

Område

kronor

25 000

35 000

45 000

Totalt

verksamhetsstöd använder cirka
6 % eller 55 miljoner kronor av
skatteintäkter och statsbidrag.

23,36

5 840

8 176

10 512

Äldreomsorg

5,93

1 481

2 074

2 356

Grundskola

5,24

1 309

1 833

2 356

Barnomsorg och fritids

2,86

716

1 002

1 289

Funktionshinder

2,73

682

955

1 227

Gymnasieskola

1,69

423

593

762

Individ- och familjeomsorg

1,65

412

677

742

Planering, miljö- och hälsa,
parkering, politisk verksamhet

1,15

287

402

517

Kultur och fritid

0,66

164

230

296

ekonomi i balans är att bedriva verk-

Kommunal vuxenutbildning

0,43

107

150

192

samhet kostnadseffektivt och med så

Flyktingmottagande och
arbetsmarknadsåtgärder

0,24

60

84

108

hög självfinansiering av investeringar

Räddningstjänst

0,38

96

134

172

bär sina kostnader för den service

Förändring pensionskostnader

0,10

24

33

43

som de konsumerar. Intäkter måste

Övrig verksamhet

0,09

24

33

43

vara högre än kostnaderna och ge ett

Finansnetto

0,13

34

47

60

positivt resultat. Ett underskott ska

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,06

16

22

28

återställas inom tre år. God ekono-

Reavinst, förlust och tomtförsäljning

0,02

5

8

10

misk hushållning för Orust kommun

Politisk verksamhet kostar cirka 12
miljoner kronor per år (1 %) och
Sektor miljö och bygg som också
finansieras till stor del med avgifter
får cirka 8 miljoner kronor från
skatteintäkter och bidrag.
God ekonomisk hushållning och

som möjligt så att varje generation

innebär ett positivt resultat mellan
20-40 miljoner kronor per år.

6 ORUSTKOMMUNIKÉN

Demografiska utmaningar för Orust
Kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar i framtiden. Den demografiska utmaningen beror,
något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder.
Det är den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden.

Antalet personer som är 80 år och
äldre på Orust kommer nästan att
fördubblas under de närmaste 10
åren. Det hänger samman med att vi
blir allt äldre och kan leva med fler
och svårare sjukdomar. I grunden är
det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning
och finansiering av äldreomsorgen.
Prognosen för den arbetsföra
befolkningen på Orust, åldern 25-64
år minskar utifrån den historiska utvecklingen med 11 procent fram till
år 2040. Vi arbetar med att få flera
att välja att flytta till Orust genom
att utveckla bostads- och verksamhetsområden, förbättra infrastruktur
genom att driva på för att få en
broförbindelse och utökade cykelvägar samt att utveckla vår kommunala
service. I en scenarioberäkning där vi
beräknat en högre nettoinflyttning än
den historiska, utifrån utvecklingen
av nya bostäder, tappar vi fortfarande i antalet invånare i arbetsför
ålder, men då bara med 3 procent
istället för 11 procent. En befolkningsökning inom arbetsför ålder är
avgörande för att kunna finansiera
framtida behov av äldreomsorg och
annan kommunal service, inte bara
ekonomiskt utan också för att säkra
bemanningen.
arna ska kunna finansieras och bäras

ambitioner och effektiviseringar. På

Antalet barn inom förskola och skola

av kommande generationer utan att

senare tid har digitalisering framhål-

väntas ligga på ungefär samma nivå

vi skapar en allt för stor låneskuld

lits som en stark kandidat. Även

de närmaste 20 åren. Även här ser vi

nu.

främjande och förebyggande arbete
är ett sätt att bromsa behovsökning-

kommande bekymmer med bemanning. Vi ser också behov av att bygga

Under lång tid har det varit känt

arna och bidra till ett bättre nyttjande

en ny förskola i Svanesund, både för

att Sverige skulle ställas inför en

av tillgängliga resurser. Det är inte

att ersätta den befintliga Sesterviks-

demografisk utmaning med en

troligt att någon enskild åtgärd räcker

vägens förskola, men också för att

åldrande befolkning. En rad åtgärder

för att klara utmaningen. Däremot

möta fler invånare inom området.

har diskuterats, såsom höjda skatter,

kan många mindre bidrag från en rad

Även en ny förskola i Henånområdet

höjda avgifter, höjd pensionsålder,

olika åtgärder kanske räcka.

diskuteras. De nya stora investering-

ökad arbetskraftsinvandring, sänkta
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Kommunala skolor på Orust
Det finns fyra kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor i kommunen. Du hittar våra kommunala skolor i
Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola. Grundsärskolan finns på Henåns skola.

Våra kommunala skolor erbjuder:

skolskjuts om det är långt till skolan.

ning kan vi se att de elever som hade

• Hög andel legitimerad och be-

Även de större skolorna är en skola

under 10 % frånvaro hade nästan

hörig personal. Topp 20 i Sverige

i det lilla formatet, där alla ser alla.

50 % högre meritvärde (en sam-

Lärarförbundets ranking, baserat

Allas lika värde genomsyrar våra

manräkning av betygen) än de med

på officiell statistik från Skolverket.

verksamheter. På skolorna finns

frånvaro i spannet 20-50 %. Vi

fritidshem med barn i åldern 6-12 år.

arbetar med ökad skolnärvaro för

• Goda möjligheter att möta olika
elevers behov, med välutbyggd

våra elever, där är ni föräldrar en

och välfungerande elevhälsa med

Vi satsar på att med modern pe-

viktig samarbetspartner för att vi

speciallärare, specialpedagoger,

dagogik och teknik skapa helhet i

skall lyckas! Vi vet att elever som är i

kuratorer, sjuksköterskor, psyko-

lärandet och att göra det varierande

skolan generellt lyckas mycket bättre.

log samt och studie- och yrkes-

och lustfyllt. Elever ska med ökad

vägledning i egen organisation.

ålder ha ökat inflytande över sitt lä-

Vi ser att pojkarnas resultat är lägre

• Moderna, fina och ändamålsen-

rande. Skolan har eleven och elevens

än flickornas. Så är det i riket som

lärande i fokus.

helhet, men Orust hade större

liga skollokaler.
• Digitaliserad lärmiljö med en
dator per elev från årkurs 3.

skillnad över tid. För att komma till
I elevhälsan arbetar skolsköterska,

rätta med detta samverkar vi med

skolläkare, psykolog, kurator och spe-

Högskolan Väst för hitta orsaker

goger, speciallärare, specialpe-

cialpedagoger med olika inriktningar.

och arbeta med förändringsarbete

dagoger som stödjer elever med

Elevhälsan arbetar främst hälsofräm-

för att höja alla elevers motivation.

särskilda behov, matematikut-

jande och förebyggande och följer

I Högskolan Västs rapport och eget

veckling, digitalisering och elever

elevens utveckling, dess uppgift är

underlag kan utläsas att Orust kom-

med annat modersmål.

också att bevara och förbättra elevens

mun har många mindre företagare

fysiska och psykiska hälsa och verka

och låg ungdomsarbetslöshet, vilket

för sunda levnadsvanor.

är positivt. Det innebär att det är

• Stödfunktioner i form av peda-

• Våren 2020 gick nästan 90 % av 9:orna
ut med behörighet till gymnasiet!

relativt lätt att få arbete, men kanske
På den kommunala skolan finns alltid

Att lyckas i skolan är av vikt för att

inte motiverar att studera i samma

plats för barnen i skolans upptag-

inte hamna i utanförskap längre

utsträckning. Nu skruvar våra lärare

ningsområde. I slutet av januari får

fram i livet. Därför arbetar vi med

lite extra på olika delar i undervis-

du som vårdnadshavare information

förebyggande arbete, rutiner och

ningen för att eleverna ska ta till sig

om skolplacering. Elever som går på

uppföljning av all frånvaro, såväl

undervisningen på ett bättre sätt

anvisad kommunal skola har rätt till

giltig som ogiltig. I en tidigare mät-

och bli mer motiverade.

Ellös skola F-6
Ellös skola är en F-6 skola i centrala
Ellös. Skolan ligger naturskönt
med havet på promenadavstånd.

På skolan går det 150 elever. Skolan
har generösa utrymmen med en stor
gård där barnen kan sparka boll,
klättra i klätterställningar och leka i
den omgivande naturen.
I skolans lokaler finns fritidshem för
barn i åldern 6-12 år och kommunens biblioteksfilial. I skolans närhet

Ellös skola F-6 har flyttat in i den före detta högstadieskolan i Ellös. Skolan har

finns även Ellös förskola.

renoverats och anpassats till den nya skolformen. Den ligger centralt i Ellös och har en
vidunderlig utsikt över västerhavet.
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Varekils skola F-6
På Varekils skola går cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns Varekils bibliotek integrerat där
samverkan sker mellan skola och bibliotek. Naturen ligger runt knuten för pedagogisk verksamhet i utemiljö.

Lärarna samarbetar i arbetslag. Skolan
har tre fritidsavdelningar för barn mellan 6-12 år. Lärare och fritidspedagoger
har ett nära samarbete kring eleverna i
verksamheterna.
Vi är en liten skola med visionen:
Vi arbetar för god arbetsmiljö, hög
måluppfyllelse och känd organisation
som genomsyrar hela verksamheten.
GRETA är vår värdegrund och det

Varekils F-6 skola är nyrenoverad. Varekils förskola ligger granne med skolan. I anslut-

står för Glädje, Respekt, Empati,

ning till skolan ligger även Stala IF och eleverna har tillgång till deras konstgräsplan.

Trygghet och Ansvar.

Henån och Svanesund erbjuder F-9 skolor
Elever från förskoleklass till årskurs 9 går i våra fina och nyrenoverade F-9 skolor. Studiemiljön är lugn och trivsam,
vilket visar sig i återkommande höga värden vid våra trivselmätningar.

Henåns skola är en modern skola
med topputrustade salar med modernaste teknik. Skolan har stora
ljusa ytor med härligt ljusinsläpp.
Caféet är en träffpunkt för både lärare och elever där alla tillsammans
kan ta något gott att äta och dricka.
Henåns skola har ett välbesökt skolbibliotek som främjar elevernas kunskapsutveckling. Skolgården är väl
utrustad med klassiska lekredskap.

Henåns skola är en modern skola med cirka 550 elever. På skolan finns fyra fritidsavdelningar. På
skolans område finns även sporthall, gymnastikhall, fotbollsplan med konstgräs och skateboardramp.

Ängås skola har topputrustade salar
med modern teknik. Skolan är även
ett centrum för Svanesund. Här
finns idrottshall, aula och kommunens biblioteksfilial som används
flitigt både på dagen och kvällen.
Ängås skola profilerar sig med Utomhuspedagogik och Kooperativt
lärande. Genom att arbetet bedrivs
omväxlande i natur, klassrum och
närmiljö, ökas elevernas förståelse.
Det Kooperativa lärandet ökar
elevernas engagemang, samarbets-

Skolan i Svanesund heter Ängås skola. Ängås skola har genomgått en omfattande om- och

förmåga och måluppfyllelse. Vi har

tillbyggnad. Skolan har cirka 500 elever och fyra fritidsavdelningar. I skolan hittar du även

dessutom ett europeiskt samarbete

Svanesunds fritidsgård och intill skolan ligger Ängås förskola.

genom Erasmus+.
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Trolla med naturen, ett konstprojekt
Med naturens gåvor, rikedomar och rum har barnen i våra förskolor fått känna sig som trollkarlar. De har själva blivit
förtrollade och skapat små konstverk ute i naturen, med sina händer, känslor och drömmar.

Konstnären Karl Chilcott har träffat
alla 5-årsgrupper på våra förskolor
tack vare Kulturrådets medel för
Skapande skola.
– Vi har träffats fem gånger och
barnen har skapat egna trollstavar
i färskt virke som innebär levande
trollkraft berättar Karl. Trollstaven
har fått färg och med all vår fantasi
har den fått en egen trollkraft.
Karl har arbetat med pedagogiska
konstprojekt över hela världen och

Karl Chilcott med 5-årsgruppen vid Ängås förskola. Förskollärare Ingela Samuelsson,

har berättat om bland annat abo-

Gustaf Nordöen, Svannah Sörqvist, Rio Olsson, Celine EllertzJohansson, Sixten

riginernas barn som skapar utan

Tjörnvik, förskollärare Anne Skjerven-Olsson och Mesef Alrashwani.

färgpennor eller vackra målarfärger.
hjälp av grenar, kvistar, löv, blom-

Trolla i naturen är ett projekt som

- Att utveckla ett öppet sinne, re-

mor, stenar, sand och snäckor. Bar-

finansieras genom medel från

spekt och kärlek gentemot naturen är

nen har även fått en liten skulptur-,

Kulturrådets Skapande skola. Tanken

målet säger Karl.

träd- och verktygskola.

är att konst och kultur integreras i
grundskolan på lång sikt. Det bidrar

I det här projektet, Trolla med

Projektet avslutas med en utställning

till att elever får större möjligheter till

naturen, har barnen fått utforska det

på förskolan med barnens teckning-

eget skapande genom professionell

kreativa skapandet. De har skapat

ar, trollstavar och funderingar kring

kultur. Vi söker medel till Skapande

små underverk ute i naturen med

magi och vår natur.

skola från statens kulturråd varje år.

Vi söker familjehem
Vill ni bli familjehem? Som familjehem tar ni emot barn eller ungdomar för
kortare eller längre perioder, ibland hela barnets uppväxt.

En del barn och ungdomar kan av

Att vara familjehem innebär ett

olika anledningar inte bo hemma i

extra engagemang och arbete men

sin egen familj, då kan de behöva

kan också innebära mycket glädje

ett familjehem. För dessa barn är

och värme. Du kan läsa om vad

det viktigt att de får en trygg och

det innebär på FamiljehemSverige

stabil familj att bo hos oavsett om

som vi samarbetar med. Det är en

det är för kortare eller längre tid.

nationell tjänst för dig som vill göra
en insats för ett barn eller ungdom.

Vi söker familjer som har tid, plats,
ork och engagemang att inkludera

Låter det intressant, kontakta

en till familjemedlem, ge stöd till

Cecilia Wik, telefon 0304-33 40 75

barnet eller ungdomen i dess rela-

e-post: cecilia.wik@orust.se

tion med sitt nätverk samt kunna

Jessica Carlström, telefon 0304-33 42 89

samarbeta med socialtjänst, skola

e-post: jessica.carlstrom@orust.se

och vård.

Ulla Isaksson Olsson, telefon 0304-340 78
e-post: ulla.isakssonolsson@orust.se

10 ORUSTKOMMUNIKÉN

Näringslivsrådet

Digitala matinköp i hemtjänsten

Sedan några år tillbaka har vi ett

Sedan några månader gör våra medarbetare digitala inköp av dagligvaror

samarbete med företagen genom

tillsammans med brukare i hemtjänsten.

näringslivsrådet.

Det har inneburit mycket arbete och

- Hemtjänsten sitter ner och gör

Fyra gånger per år träffas represen-

roliga utmaningar under uppstarten.

inköpen tillsammans med brukaren.

tanter från kommunen tillsammans

Våra medarbetare som har gjort

Det är ett hållbart sätt att handla

med representanter från företag och

ett fantastiskt arbete med ett stort

som gynnar brukarna genom att de

företagsorganisationer för att utbyta

engagemang, har med trygga och

blir mer delaktiga i inköpen. Det

tankar, idéer och erfarenheter.

varma händer underlättat över-

är också bra för våra medarbetare

gången till den digitala världen för

som får en bättre arbetsmiljö med

våra äldre.

mindre stress, restid och tunga lyft

Ett syfte med rådet är att skapa ett

säger Marina Hasselgren, verksam-

djupare samarbete mellan näringsliv
och kommun. Ett annat är utbyta

Fördelarna är många. Brukaren får

information och kunskap så att vi

mer tid tillsammans med våra medar-

alla bättre förstår varandras förut-

betare, tid som tidigare användes för

Orust kommun har skrivit avtal med

sättningar och är uppdaterade inom

att handla i en fysisk affär. De kan se

Almö Livs och alla inköp sker i deras

varandras områden. Representanter

aktuellt utbud och välja matvaror med

nätbutik. Det här gäller dock inte

i rådet från kommunens sida är

hjälp av sina egna ögon, vilket är ett

brukare på öarna Käringön och Gull-

kommunalråd, oppositionsråd, kom-

lyft i vardagen då många inte på flera

holmen. Alla beställningar görs tillsam-

mundirektör, utvecklingschef och

år kunnat handla själva. Våra medar-

mans med brukaren på hemtjänstper-

kommunutvecklare.

betare behöver inte heller besöka en

sonalens surfplatta. Sedan levereras

affär i dessa pandemitider och de slip-

varorna hem till dörren av ICA Almö

per dessutom att bära tunga varor.

Livs på bestämd dag och tid.

I år har rådet tre målområden som

hetschef äldreomsorg.

vi tittar extra mycket på.
• Infrastruktur
• Plan- och byggfrågor
• Innovation och digitalisering
Dessutom är givetvis pandemiläget
i det lokala näringslivet ett viktigt
ämne på mötena.

Beställningen görs tillsammans med brukaren på hemtjänstpersonalens surfplatta.

Ronny Svensson, kommunutvecklare är
sammankallande för rådet och ordförande
Benny Carlson, Marinfloc.

Äldreboende
Vi bygger om Strandgårdens äldreboende i Ellös och vi har både byggt om
och till Ängsvikens äldreboende i Henån.

Efter om- och tillbyggnad har nu

och tillgänglighet. Huvudsyftet är att

Årets företagare

Ängsvikens särskilda boende i

åtgärda brister i arbetsmiljön för att

Nu är det dags att lämna förslag på

Henån 39 platser för boende och 12

kunna fortsätta använda Strand-

kandidater till utmärkelsen Årets

platser för korttidsboende.

gården som ett särskilt boende.
Ombyggnaden ska vara klar i april

Företagare samt Årets Unga Företagare på Orust.

Efter ombyggnaden kommer Strand-

2021. Strandgårdens produktions-

Du lämnar ditt förslag senast den 28

gårdens särskilda boende i Ellös ha

kök kommer efter ombyggnad vara

februari på www.foretagarna.se

35 platser med godkänd arbetsmiljö

dimensionerat för 340 portioner.
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Sommarvikarier och timvikarier
Sektor omsorg söker sommarvikarier och timvikarier till dag-, kväll- och
nattjänstgöring i varierande sysselsättningsgrad inom vård , stöd och omsorg.

Hos oss arbetar undersköterskor,

det finnas möjlighet att jobba som

vårdbiträden, stödassistenter, stöd-

timvikarie. Som timvikarie täcker

pedagoger och personliga assisten-

du upp när någon av våra ordinarie

ter. Vi ser gärna att du har utbild-

medarbetare är frånvarande.

ning inom det aktuella området.

Vi anställer kontinuerligt så vänta inte
med din ansökan, sök redan idag. Läs

Som semestervikarie får du ett

mer på www.orust.se eller ring oss.

schema på hur du ska arbeta under

Linda, 0304-33 45 92

sommaren alternativt arbeta som

Maria, 0304-33 45 90

timvikarie. Innan sommaren kan

Helena, 0304-33 42 84

Trygghetsboende för dig över 65 år i centrala Henån
I centrala Henån på Åvägen, mittemot kommunhuset planerar vi, i samarbete med Riksbyggen, för ett trygghetsboende för dig som fyllt 65 år. Planen är en kooperativ hyresrättsförening som beräknas vara färdig för inflyttning 2024.

Bostäderna ska vara funktionellt
utformade och ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det planeras för drygt
30 lägenheter, fördelat pår 1:or, 2:or
och 3:or. Ett Trygghetsboende i en
kooperativ hyresrättsförening ger
dig möjlighet att påverka ditt boende utan ett insatskapital. Medlemsinsatsen är vanligtvis 100 kronor
och du betalar en månadshyra.
Vill du bo i en nyproducerad lägenhet som är trygghetsboende? Skicka

På platsen finns i dag två fastigheter, bland annat Borgströms hus, som ska rivas för att ge

in en intresseanmälan, det är gratis.

plats åt nybygget. Bilderna visar förslag, exakt hur trygghetsboendet ska utformas är ännu

Uppge namn, adress, e-post om du

inte klart. Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om frågan.

har och telefonnummer samt vilken
lägenhetsstorlek du är intresserad av
senast 31 mars.
Vi vill gärna fånga upp om det finns
intresse av trygghetsboende på
fler orter på Orust. Om så är fallet
skickar du in en intresseanmälan där
du anger vilken ort som du skulle
vilja ha ett trygghetsboende i.
Kontakta
Ann Axelsson, Riksbyggen
Box 203, 451 17 Uddevalla
Telefon 0522-65 44 52
e-post: ann.axelsson@riksbyggen.se
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LEVA Orust
Vi vill genom dialog snarare än
regler underlätta för markägare att
göra bra miljöåtgärder. Projektet
LEVA Orust finansieras helt av
Havs- och vattenmyndigheten och
omfattar än så länge sex mindre
avrinningsområden på Orust.

Kustvattnen runt Orust består
till stor del av trånga fjordar som
hyser stora naturvärden men som
samtidigt är känsliga för störningar. Övergödning har länge
varit ett känt problem i området.
Projektets pilotområde omfattar
sex mindre avrinningsområden
på Orust. Områdena avvattnas
till sjöarna Grindsbyvattnet och
Rödsvattnet samt åarna Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och
Strane Å. Vårt mål med projektet
är att skapa ett positivt och engagerat åtgärdssamarbete med lantbrukare och andra lokala aktörer.
Genom att väcka idéer och sedan
hjälpa till att få dem förverkligade,
hoppas vi kunna öka åtgärdstakten mot övergödningen.

Utförd återmeandring vid Rålandsberg. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt
som möjligt, återställs till sin ursprungliga form, variation och läge.

Vi försöker hitta orsakerna till
övergödning och hur vi tillsammans kan komma överens om
åtgärder. Som utgångspunkt har
vi alltid konceptet som Greppa
Näringen arbetat med i många
år – att växtnäringen ska tas upp
av grödan, inte läcka ut i vattnet.
I arbetet tas lokala kunskaper till
vara, men vi samverkar även med
organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och
8+fjordar. Vid behov anlitas
experter för utredningar och
utformning av åtgärder.

När åtgärder utformas så försöker vi alltid se vilka mervärden
som kan hittas, som nyttor för
jordbruksproduktion, biologisk
mångfald och friluftsliv. När en
markägare är överens med oss
om orsak och åtgärd, så hjälper vi
till med hela byråkratin. Allt från
att hitta finansiering till att skaffa
eventuella tillstånd och entreprenörer som kan utföra åtgärden. I
många fall behöver markägaren
inte lägga några egna pengar alls.
Några exempel på åtgärder som
LEVA Orust hjälpt till med.

Strandpaddor på Käringön

• Strukturkalkning av åkermark

Strandpadda eller stinkpadda som är dess gamla namn, är en av Orust kom-

• Flödesutjämning för mindre

muns ansvarsarter. Dessa speciella paddor finns endast på några få platser
längs väst- och sydkusten och minskar dessvärre i oroväckande takt.

Jämfört med en vanlig padda är
och har en karaktäristisk gulvit
linje längs ryggen. Den trivs i vår
kustmiljö där det bildas mindre vattensamlingar, så kallade hällkar, som
där dess yngel kan utvecklas.
Att strandpaddan minskar beror
främst på att deras lekplatser, som
är mindre dammar, växer igen. På
Käringön fanns tidigare ett rikligt
bestånd av strandpadda. För att börja
arbetet med att hjälpa paddorna har
statliga projektmedel beviljats från
lokala naturvårdssatsningen LONA.

översvämning och uttorkning
• Återmeandring
• Satellitbrunnar för gödsel

strandpaddan mindre, ljusare

snabbt värms upp av vårsolen och

• Fosfordamm

Tanken är att nu gå vidare tillsammans med de som bor på Käringön

Om du har idéer kring vad som
borde göras, eller vill veta mer om
vad vi gör, tveka inte att höra av
dig. Dina kunskaper och lokalkännedom är A och O för att vi ska
kunna skapa en bättre framtid för
våra barn och barnbarn.

för att göra de föreslagna åtgärderna
som gynnar och stärker strandpad-

Kontakta mig gärna

dans möjligheter att finnas kvar och

Andreas Höglind
Projektledare LEVA Orust
Telefon 0304-33 40 22

frodas, i samexistens med människan
och kulturmiljön. Bland annat är
vissa delar av dammen Lille Väla
extra viktiga att röja och sköta med
hänsyn till strandpaddans behov.
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Nya rutiner för hämtning av avfall
Från den 1 februari sker hämtningen av ditt rest- och matavfall (kommunalt avfall) av Remondis AB. Fraktkedjan AB
kommer fortsätta med slamtömning.

Den 1 februari tog Orust kom-

finnas på www.orust.se. Tills dess är

för mer information läs på deras

mun över ansvaret för kundregister,

du välkommen att kontakta oss för att

webbplats www.tmr.se. Annars

orderhantering och fakturering. Nu

få ett hämtningsschema hemskickat

hänvisar vi till någon av FTI AB:s

är det till oss du vänder dig för att få

med Posten. Hämtningen kommer

elva återvinningsstationer. Dialog

hjälp med dina frågor om renhåll-

att fortsätta som tidigare och med

förs med FTI AB om att de ska se

ning. Telefon 0304-33 40 01, e-post:

samma chaufförer, men för vissa kan

över tömningsintervallen på sina

samhallsutveckling@orust.se.

det bli en annan hämtdag då den nya

återvinningsstationer samt eventuellt

entreprenören ser över körturer.

utveckla ny station på lämplig plats.

kommer att fortsätta tills alla kärl och

Återvinningssäcken, en tjänst som

Timmerhults återvinningscentral är

behållare är taggade. Om ditt kärl

Fraktkedjan AB erbjudit upphörde

stängd sedan den 31 januari 2021,

eller behållare inte är uppmärkt ännu

den 31 januari 2021. Anläggningen

återvinningsstationen för förpack-

så oroa dig inte, vi kommer tömma

där avfallet har sorterats är bristfällig.

ningsmaterial finns kvar. Vi hänvisar

hos dig ändå. Är ditt slamtömnings-

Nuvarande entreprenör Fraktkedjan

dig till kommunens stora återvin-

ställe svårt att upptäckta? Märk upp

AB ser därmed inte en möjlighet att

ningscentral Månsemyr utanför Ellös.

det tydligt, använd en längre pinne,

fortsätta med tjänsten då det krävs

gärna med rödmarkering eller flagga.

större investeringar för att driva den,

Har du autogiro från Fraktkedjan AB

vilket även gäller för Remondis AB.

måste du skicka in en ny medgivan-

Vid årsskiftet ändrades din vecka för

Det är ett producentansvar att samla

deblankett till Orust kommun, den

hämtning eftersom det var två udda

in förpackningsmaterial (papp-, plast,

finns på www.orust.se. E-faktura be-

veckor i rad. Hämtningsintervall

metall- och glasförpackningar) samt

ställer du via din bank där du anmä-

och veckodag för din sophämtning

tidningar. Regeringens beslut om ett

ler Orust kommun som fakturaav-

förändras inte, men de som haft töm-

nationellt system för fastighetsnära

sändare. Betalar du redan kommunalt

ning udda vecka kommer istället ha

insamling skulle träda i kraft 2021,

vatten och avlopp med autogiro eller

tömning jämn vecka eller tvärtom.

men är framskjutet till 2023. TMR

E-faktura till Orust kommun kom-

Under 2021 kommer utveckling att

erbjuder en liknande tjänst som

mer även renhållningen att debiteras

ske för att ditt hämtningsschema ska

privatpersoner kan ansluta sig till,

så, ingen ny anmälan behövs.

Uppmärkning av kärl och behållare

Vi förbättrar leveranssäkerheten av ditt vatten
I vår plan för vatten och avlopp har vi planerat för att det slutligen bara kommer att finnas ett reningsverk på Orust, och
det är Ellös avloppsreningsverk. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.

Arbetet med VA-länk väst började

Första delen vid Hälleviksstrand

försörjer västra Orust med vatten

sommaren 2020 och beräknas vara

sträcker sig från infarten till Hälleviks-

idag. Det tråkiga är att de grävma-

klar 2025. Då har vi byggt nya vat-

strands kapell till Brovägen inne i

skiner som gör jobbet ibland är nära

ten- och avloppsledningar från Ellös

samhället. Samtidigt som de nya led-

den gamla ledningen och tyvärr

till Mollösund. I den första etappen

ningarna grävs ner passar vi på att un-

håller den gamla ledningen inte alltid

kommer reningsverken i Hälleviks-

derhålla befintlig ledning som ligger

för den belastningen. Då uppstår de

strand, Barrevik och Mollösund att

utmed den nya ledningssträckningen.

vattenläckor som vi har sett så ofta

ersättas med Ellös avloppsrenings-

Arbetet försvåras av att befintlig vat-

sedan sommaren 2020. Vi vill be om

verk och de gamla reningsverken

tenledning är i mycket dåligt skick och

ursäkt för vattenläckorna. Men trots

görs om till pumpstationer. Den nya

det finns risk för driftstörningar på

allt besvär som du som kund får stå

vattenledningen skall trygga vat-

vattenförsörjningen.

ut med så kommer det att bli bättre
i framtiden. Med den nya ledningen

tenleveranser och ge ökad kapacitet
till hela västra sidan av Orust som

Förläggningen av de nya ledning-

är den beräknade livslängden mer än

ersättning för den gamla ledningen

arna sker också mycket nära den

100 år och det kommer att kännas

som ligger där idag.

nuvarande vattenledningen som

bra när den nuvarande ledningen är
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utbytt.

Granskning av detaljplan för Mollösund 5:351 med flera
Granskningsförslaget för detaljplan Mollösund 5:351 med flera syftar till att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende och en lokal utveckling
av besöksnäring och näringsliv samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Planförslaget är ute för gransk-

delen av planområdet samt ett fåtal

Synpunkter på planförslaget lämnas

ning från den 4 februari till den 19

privata bostadsfastigheter.

som ett skriftligt yttrande till Orust

mars 2021. Planområdet utgörs av

kommun senast 19 mars 2021. Ytt-

hamnplanen och verksamheterna på

Planhandlingarna finns i digital

randen skickas till e-post: samhalls-

och i anslutning till denna, befintliga

form på www.orust.se och i tryckt

utveckling@orust.se eller till Orust

verksamheter och sjöbodar i östra

form i kommunhusets reception.

kommun, Sektor samhällsutveckling,
473 80 HENÅN. Märk yttrandet
med ”Yttrande för detaljplan Mollösund 5:351 m.fl.” och gärna med ditt
namn och fastighetsbeteckning.
Den 1 mars planeras ett digitalt
granskningsmöte, klockan 18:00-19:00.
Du kan ställa frågor under mötet samt
se mötet i efterhand. Mer om hur du
ansluter till det digitala granskningsmötet finns på www.orust.se.

Äldreomsorgslyftet ger fler undersköterskor
Regeringen vill höja kompetensen och skapa fler fasta heltidsjobb inom äldreomsorgen och satsar 2,2 miljarder kronor på
Äldreomsorgslyftet. En av de första kommunerna som tagit chansen är Orust. Vi erbjuder våra timvikarier möjligheten att
utbilda sig till undersköterska med en tillsvidareanställning och lön på heltid. Satsningen pågår under 2020-2021.

Äldreomsorgslyftet innebär att våra

- Det här är välkommen insats som

Genom Fyrbodals kommunalför-

timvikarier inom äldreomsorgen

verkligen höjer kvalitén på den om-

bund har grunden för arbetet lagts

kan erbjudas utbildning på betald

sorg vi erbjuder säger Lena Gardt-

med bland annat Vård- och Omsorg-

arbetstid. Det möjliggör både fler

man. Tillsammans med att vi idag

scollege. Syftet är att skapa samsyn

fasta anställningar och ökad kvalité..

erbjuder heltidstjänster ökar både

och jämn kvalitet inom socialtjänst

Staten finansierar kostnaden för den

den samlade kompetensen och vi blir

och äldreomsorg.

tid de är frånvarande för studier.

en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

- Tack vare ett mycket bra teamarbete och samverkan mellan skola, HR,
Kommunal och enhetschefer kom vi
snabbt igång säger Marina Hasselgren, verksamhetschef Äldreomsorg.
Våra medarbetare på Bemanningsenheten är viktiga spindlar i nätet
när det gäller samverkan mellan
utbildningen och omsorg.
Idag är 13 personer som tidigare var
outbildade vikarier, fast anställda och
studerar parallellt med jobbet för att
få formell undersköterskekompetens.

Märta Jakobsson, Loise Alexandersson och Mia Herlin Halleröd är omsorgslärare på

Utbildningen till undersköterska

Vuxenutbildningen.

inom Äldreomsorgslyftet är 1,5 år.
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Bibliotek och kultur på distans
Du kan låna böcker, ljudböcker, filmer, tidskrifter och språkkurser digitalt hemifrån med ditt bibliotekskort. Biblioteket
erbjuder även Boken kommer till dig som inte kan ta dig till biblioteket. Du kan också hämta dina böcker utanför entrén
om du kontaktar biblioteket i förväg. Många teatrar, museer och orkestrar publicerar delar av sitt utbud online.

På Bibliotek i Västs webbsida biv.se kan

Radios Symfoniorkester och Radio-

du reservera och låna om. Här finns

kören i samarbete med Sveriges

även länkar till Biblio, Cineasterna,

Radio P2. Du kan även lyssna gratis

Pressreader och uTalk. Snart får

på musik från Konserthuset Stock-

biv.se nytt utseende och det blir

holm. De erbjuder konserter med

dessutom möjligt att söka och låna

Kungliga Filharmonikerna, filmer för

e-böcker samt strömmande film

barn och mycket annat.

direkt här.

I Alex författarlexikon kan du hitta

Med appen Biblio kan du låna två
e-böcker eller e-ljudböcker i veckan.
Lånetiden är fyra veckor. Logga
in med ditt bibliotekskort och din
pinkod och välj Bibliotek i Väst som
ditt bibliotek.

och epoker. Och ett quiz. Du loggar
in med ditt bibliotekskort.
Bokmässan var digital 2020 och
du kan lyssna på programmen till
och med den 31 mars 2021. För att

På Cineasternas webbsida får du tillgång 2 700 kvalitetsfilmer från hela
världen. Du kan låna fyra filmer i
månaden. Välj Bibliotek i Väst som
ditt bibliotek. Logga in med ditt
bibliotekskort och pinkod
Med PressReader kan du läsa
tidningar och tidskrifter från hela
världen. Du går till biv.se och loggar in med ditt bibliotekskort och
pinkod. Sen går du in på länken
Pressreader.

lyssna måste du skapa en en användarprofil under Mina sidor.
På Kungliga bibliotekets webb kan
du hitta en sammanställning av fria
online-tjänster. Böcker, boktips,
bibliotekspoddar.
Filmarkivet.se erbjuder unikt rörligt
bildmaterial. Kortfilm, journalfilm,
reklamfilm och dokumentärer. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan
Svenska Filminstitutet och Kungliga
biblioteket.

Med appen uTalk erbjuder biblioteket språkkurser på 140 olika språk.
På varldensbibliotek.se hittar du
e-böcker och e-ljudböcker på andra
språk än svenska. Skapa ett konto
med din e-postadress. Logga in för
att läsa och lyssna så mycket du vill,
helt utan kostnad.

information om författare, genrer

Kulturarenan är en samlingsplats
för kultur online med musik, dans,
bildkonst, litteratur och andra
konstnärliga uttryck.
Göteborgs symfonikerna ger klassiska konserter helt gratis. Du kan
lyssna på konserter med Sveriges

Dramaten play har teater för barn
och vuxna, Spoken word och Performance Lectures. Urgent drama
med Folkteatern är en serie digitala
scener med Folkteatern i Göteborg
som du kan se online. Operan play
är Kungliga Operans digitala kanal.
Bohusläns museum har mycket
material om Orusts historia på sin
webbsida. Besök British Museum
virtuellt och se egyptiska mumier
och Rosettastenen. Historiska
museet har en Youtube-kanal där
du kan se guidade visningar och
föreläsningar. Moderna museet har
livesända guidade soffvisningar av
museet på Youtube och Facebook.
De har också en Moderna museet
podd. På Google Arts and Culture
visar museer runt hela världen sina
utställningar virtuellt. Sveriges Museer samlar länkar till museum som
går att besöka digitalt.
Riksantikvarieämbetets har databas
över fornlämningar där du kan söka
på Orust och hitta fornlämningar
att besöka.
Länkar till alla tipsen finns på
www.orust.se

Orust kommun 473 80 HENÅN
Kommunhuset, Åvägen 2-6 telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

