Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset

Ställ frågor om årsredovisningen

Kajutan i Henån. Du kan även titta på mötet via webb-TV.

Du har som vanligt möjlighet att

På sammanträdet ska beslut fattas om kommunens årsredovisning.
Innan sammanträdet startar presenteras årsredovisningen. Du kan
ställa frågor om årsredovisningens innehåll på allmänhetens frågestund.

ställa frågor om årsredovisning-

Kommunfullmäktige sammanträder

Tid och plats
Torsdag den 12 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Punkter på dagordningen
• Årsredovisning 2017
• Utredningsuppdrag återvinningscentral på Orust
• Antagande av detaljplan Henån
1:37, Ungdomens hus

en på allmänhetens frågestund.

För att du säkert ska få svar
på dina frågor om årsredovisningens innehåll behöver de
vara inlämnade i god tid före
sammanträdet. Du kan skicka
in dina frågor med brev eller
digitalt på www.orust.se

Äldreboende som intraprenad
Fyrklöverns äldreboende i Svanesund har nu driftsformen intraprenad. Det innebär att
medarbetarna tar över ansvar för ekonomi och planering.
Den 7 mars var det högtidlig
invigning av den nya intraprenaden på Fyrklövern. Driftsformen intraprenad ger medarbetarna ett större inflytande. Bland
annat får de ansvar för budget
och de kan fatta egna beslut om
schemaläggning, inköp, pedagogik och aktiviteter. De får
inte mer pengar än något annat
kommunalt boende, men de kan
själva besluta hur överskott kan
spenderas. Äldreboendet Fyrklövern leds av en intraprenadchef.
Fyrklöverns boende i centrala
Svanesund har två special-

inriktade enheter med 32 lägenheter. Förutom alla medarbetare
som tillsammans skapar meningsfyllda dagar för de boende, finns
katterna Tyson och Maysan och
terapihunden Fixa i huset som
förgyller tillvaron.
- Vi kommer att profilera vår
verksamhet genom att arbeta med
en holistisk människosyn, som
innebär att man ser hela människan, vårt arbetssätt kommer
att genomsyras av natur, djur
och terapihund berättar Katarina
Lenander som är intraprenadchef
för Fyrklöverns äldreboende.

Katarina har själv gått vårdhundsutbildning och har medarbetare
som har både vårdhundsutbildning och vård-och terapihundsutbildning. Vårdhundsarbetet
finansieras 2018 med friskvårdsmedel som Folkhälsorådet beviljat. Terapihunden delar sin
tjänst mellan Fyrklövern och
Kaprifolgården i Henån.
- Vi har planerat för detta länge
och det är så spännande att
intraprenad nu är en del av vår
verksamhet berättar Lisbeth
Tilly sektorchef omsorg.

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

Kommunfullmäktige
12 april
Kommunstyrelsen
2 maj

Lisbeth Mikkelsen knyter upp bandet när Fyrklöverns äldreboende i Svanesund invigde sin intraprenad. Det är det första äldreboende med driftsformen
intraprenad på Orust.

Miljö- och byggnadsnämnden
19 april
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Du kan prenumerera på våra nyheter!
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se

Ekonomiskt överskott
2017
Kommunens resultat blev ett plus
på 40 miljoner kronor. Det var
7,7 miljoner kronor bättre än det
budgeterade resultatet som var
beräknat till plus 32,3 miljoner.

Nämndernas budgetöverskott
blev sammanlagt plus 3,2 miljoner kronor. Dock redovisade
omsorgen ett större underskott
i budgeten på minus 12,6 miljoner kronor. En fördjupad analys
av omsorgens kostnader genomfördes och en handlingsplan
har tagits fram med åtgärder,
kostnadssänkningar och effektiviseringar. Pensionskostnaderna
blev högre än budgeterat. De
planerade intäkterna från servituts- och friköpslösningar skjuts
på framtiden. Skatteintäkter och
bidrag blev högre än budgeterat
och de finansiella kostnaderna
minskade. Investeringarna för
2017 blev 86,2 miljoner kronor.
Det är lägre än den budgeterade
nivån på 170,3 miljoner. Avvikelsen beror i första hand på att
investeringar har flyttats fram eller uteblivit. Bland kommunens
större investeringar kan nämnas
vatten- och avloppsledningar i
Kungsviken, ombyggnation av
kommunhuset, byte av tak på
Ängås skola samt åtgärder mot
översvämning i Henåns hamn.
Under 2017 sänktes låneskulden
genom amortering. Det kunde
göras tack vare det goda resultatet och färre investeringar än
planerat. Måluppfyllelsen var god
för såväl finansiella mål som mål
för verksamheten. Resultatet för
koncernen uppgick till plus 45,4
miljoner kronor. I koncernen
ingår kommunen och Stiftelsen
Orustbostäder. Stiftelsen redovisade ett positivt resultat på plus
5,4 miljoner kronor.

2017 kan sammanfattas som
ett år av samverkan. Arbetet
för en ny bro till Orust och
en förbättrad väg 160 bedrevs
i Nordvästsvenska initiativet.
I projektet Ett enat Bohuslän
arbetar kommuner, organisationer och näringsliv för att göra
Bohuslän till världens mest
attraktiva skärgårdsdestination.
Näringslivsrådet är en samverkan mellan lokala näringslivet
och kommunen. Medborgarlöfte
är en samverkan med polisen för
ett tryggare Orust. Dessutom
blev vi mycket stolta över vår
andra plats i Lärarförbundets
ranking, Bästa skolkommun i
Sverige. Detta är bara några
exempel på allt det som hände
2017 och som du kan läsa om i
årsredovisningen.

Kognitionsträning
Har du fått talsvårigheter eller
synfältsbortfall i samband med
stroke eller annan hjärnskada?
Vill du delta i ett projekt?

Du får låna en träningsdator
med tillhörande program för att
träna i hemmet. Afasiföreningens
ordförande som har många års
erfarenheter av rehabilitering av
stroke och andra hjärnskador
leder projektet. Projektet stöds
av Folkhälsorådet, Anhörigstöd
och Afasiföreningen i Uddevalla
och kommer att pågå under året
2018. Om du vill delta kontakta
anhörigkonsulent Carita Nurmi
via vår växel.

Stöd och bidrag för miljön

nationella myndigheter och organisationer.

Vuxenutbildning
Välkommen att söka till vårt
breda kursutbud och yrkesprogram. Information och ansökan
finns på www.orust.se.

Hos oss kan du läsa färdigt din
grund- och eller gymnasieutbildning. Vi erbjuder även yrkesutbildningar inom Hantverk och
finsnickeri, Vård och omsorg samt
Ekonomi och handel. Orienteringskurs i Vård och omsorg med
yrkessvenska startar den 9 april
2018. Du som inte har svenska
som modersmål, kan läsa svenska
för invandrare, SFI. Du kan på
distans via Karlstads universitet
läsa Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3. Programmet startar
i augusti. Sista ansökningsdag är
den 16 april. Kontakta studie- och
yrkesvägledare Christina e-post:
christina.antonsson@orust.se

Nominerafolkhälsopristagare
Folkhälsorådet delar ut ett årligt
folkhälsopris på 10 000 kronor.

Priset ska vara en uppmuntran
och stimulera fortsatt arbete inom
folkhälsoområdet. Det delas ut till
enskild person eller personer, till
förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv
påverkar människors hälsa i en positiv riktning. Lämna in ditt förslag
senast den 9 maj via formuläret på
www.orust.se eller hämta en blankett i kommunhusets reception.

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Dessutom..

har sammanställt olika stöd och

... har Vakansförmedlingen öppet
hus den 23 april klockan 15:0018:00 i Henån för dig som är
nyfiken på arbete inom vård och
omsorg.
... är det författarbesök i Svanesunds
biblioteket den 24 april 19:00-20:00.
Lars Einar Engström berättar om
sin nya bok På tillfälligt besök.

bidragsmöjligheter till åtgärder
och insatser för att nå miljömålen.

Sammanställningen heter Var
finns pengarna? och lyfter stöd
och bidrag från Länsstyrelsen i
Västra Götalandsregionen och
Skogsstyrelsen, samt flera andra

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 9 maj 2018

