Kommunfullmäktige sammanträder

Folkhälsopris

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 15 april. Mötet är
öppet för allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträdet
via Webb-TV istället. Enbart presidiet är på plats i kommunhuset.

Nu kan du lämna förslag till
Folkhälsopristagare 2021 fram
till och med den 1 maj.

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se det i efterhand. För att
begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att följa myndigheternas
råd att stanna hemma om du känner minsta symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att minimera risken för smittspridning.

Priset ska vara en uppmuntran
och stimulera det fortsatta arbetet inom folkhälsans område.

Några punkter på dagordningen
• Godkännande av årsredovisning 2020
• Godkännande av planprogram för Henåns centrum
• Tidigareläggande investeringsprojekt VA-länk Ellös-Varekil samt

Tuvesvik/Gullholmen-Ellös
• Revidering av kommunalt
verksamhetsområde för vatten
och avlopp, Svanesund

Tid och plats
Torsdag den 15 april
Klockan 18:00, Kommunhuset
Sammanträdesrum Årholmen

Folkhälsopriset delas ut till
enskild person eller personer, till
förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa
i en positiv riktning i Orust
kommun.

Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet

Det är Folkhälsorådet som delar
ut ett årligt folkhälsopris på 10
000 kronor på ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

pendlare som testade el-cyklar,
en mobil cykelverkstad och
en undersökning gjordes om
möjligheter att göra grannskapskontor.

Du lämnar förslag till pristagare
med motivering på www.orust.se.
Den som inte kan göra det digitalt
kan hämta en blankett i kommunhusets reception.

Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur & Retur –
hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med
att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Hållbar mobilitet i landsbygder
är viktigt av flera olika anledningar, bland annat för att möta
klimatmål, svara mot företagens
behov av kompetensförsörjning,
underlätta för pendlare eller öka
tillgängligheten till service.
På Orust har bland annat
pendling och besöksnäring varit
områden som vi tittat närmare
på. Eftersom pandemin slog till
så fick en del tester som handlade om samåkning läggas på is
men mycket annat gjordes som

I början på mars hölls ett webbinarium där resultaten presenterades och det spelades även
in. Det har också skapats några
filmer om projektet som handlar
om bland annat pendling på
Orust och den mobila cykelverkstaden. Läs mer om projektet på www.fyrbodal.se

Sammanträden

Tid, plats och kallelse
publiceras på www.orust.se

Kommunfullmäktige
Den 15 april
Kommunstyrelsen
Den 28 april
Det är Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten som arbetat för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Miljö- och byggnadsnämnden
Den 21 april

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 3 april 2021

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

Aktiviteter för anhöriga våren 2021

På grund av covid-19 har vi inte
grupper för anhöriga inomhus.

Tillsammans med frivilligorganisationer och föreningar erbjuder
vi alternativa möjligheter att
träffas under säkra former våren
2021. Det är ett begränsat antal
platser vid varje tillfälle och du
anmäler dig till vår anhörigkonsulent.
• Walk and Talk, samtal under
en promenad
• Pilgrimsvandring för anhöriga
på S:t Olovsleden, Orust
• Kulturvandring för anhöriga
till Svens Altare
• Kulturvandring för anhöriga
till Björnsundskanalen
• Promenad på kulturhistorisk
miljö runt Assmunderödvatten
• Hantverk av ull
• Samkväm med kameler
• Möt sommaren med en
Konstpromenad
• Anhöriggrupp, digital träffpunkt
Läs mer om varje aktivitet på
www.orust.se eller kontakta
Anhörigkonsulent Carita Nurmi,
på telefon 0304- 33 41 19 eller
e-post: carita.nurmi@orust.se

Anhörigstöd
Anhörigstödet är till för dig som ger
stöd eller vårdar en närstående som
har långvarig sjukdom, hög ålder,
funktionsnedsättning, missbruk,
eller problematik som innefattas av
psykisk eller fysisk ohälsa.

Kvalitetssatsning
på våra förskolor

Genom fortbildning på högskolenivå får våra förskollärare
utbildning i undervisning i
förskola och aktuell forskning.

Utbildningen Undervisning i
förskolan 7,5 hp genomförs av
Karlstads universitet på uppdrag
av Skolverket med syftet att öka
kompetensen i att arbeta på
förskolan.
Utbildningen ska bidra till att varje
barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Fokus ligger på undervisning i
förskolan, och implementeringen
av den nya läroplanen för förskolan, samt aktuell forskning.
- Jag är oerhört glad över att vi
satsar på den här kompetensutvecklingen för våra förskollärare säger sektorchef Katarina
Levenby. Förskolan har med sin
nya läroplan fått ett större fokus
på undervisning än tidigare.
Att genomföra en bred utbildningsinsats kommer leda till högre kvalitet på våra förskolor. I
förlängningen även högre resultat för våra elever när de lämnar
årkurs 9. Orust har mycket bra
förskolor och genom den här
satsningen kommer vi bli ännu
bättre rustade för att hålla fortsatt hög kvalitet.

Din närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god
vän. Du behöver inte bo med
personen för att du ska räknas
som anhörig.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 13 maj 2021

Sommarvikarier
och timvikarier

Vi söker sommarvikarier och
timvikarier till dag-, kväll- och
nattjänstgöring i varierande
sysselsättningsgrad inom
vård , stöd och omsorg.

Hos oss arbetar undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, stödpedagoger och personliga assistenter. Vi ser gärna
att du har utbildning inom det
aktuella området. Som semestervikarie får du ett schema på hur
du ska arbeta under sommaren
alternativt arbeta som timvikarie.
Innan sommaren kan det finnas
möjlighet att jobba som timvikarie. Som timvikarie täcker du
upp när någon av våra ordinarie
medarbetare är frånvarande.
Vi anställer kontinuerligt så vänta
inte med din ansökan, sök redan
idag. Läs mer på www.orust.se
eller ring oss.
Linda, 0304-33 45 92
Maria, 0304-33 45 90
Helena, 0304-33 42 84

Vaccination covid-19
Capio Vårdcentral Orust vaccinerar dig som är listad där.

Åldersgruppen som kan boka
tid sänks hela tiden, så titta in
ofta på deras bokningsida. Nya
tider publiceras i takt med att
vaccin levereras till mottagningen.
Behöver du hjälp att boka? Ring
Henåns bibliotek, 0304-33 42 54
som kan guida dig via telefon.

