Kommunfullmäktige sammanträder
Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset
Kajutan i Henån. Du kan även följa mötet via webb-TV.

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

Några punkter på dagordningen
• Årsredovisning 2018
• Fastställande av reviderad
investeringsbudget

Tid och plats
Torsdag den 11 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Störst andel behöriga lärare i regionen
Orust är den kommun i Västra Götalands län som hade högst
andel behöriga lärare i grundskolan.

I hela riket är Orust rankad
som nummer nio av landets 290
kommuner. Vår lärarbehörighet
har förbättrats från 80 % 2017
till 83 % 2018. I denna statistik
betyder det att ha lärarlegitimation och behörighet i minst ett
ämne. I hela landet är motsvarande siffra 70,5 %.
Vi har lyckats väl i rekryteringen
av lärare till grundskolan säger
Carl-Göran Strutz tf sektorchef
för lärande. Rekryteringsläget
har kraftigt förbättrats på senare
tid, mycket beroende på den
goodwill som skapats runt våra
skolor. Det handlar om goda
arbetsvillkor, god personaltäthet,
välanpassade och fina lokaler
och en mycket god IT-standard.

Under det senaste året har
sektor lärande fått mycket goda
resultat i olika rankingar. Lärarförbundets Bästa skolkommun
gav en andraplats i landet både
2017 och 2018 och det har fått
har fått stort genomslag i media.
Det finns fyra kommunal skolor,
de finns i Henån, Ellös, Varekil
och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola.
Vår bild är att Orust uppfattas
som en bra kommun att arbeta
i gällande utbildningssektorn,
vilket skapar en stolthet i organisationen. Detta är mycket glädjande och ger goda förutsättningar för att bedriva utbildning
med fortsatt hög kvalitet.

Ställ frågor om årsredovisningen
Du har som vanligt möjlighet att
ställa frågor om årsredovisningen på allmänhetens frågestund.

Vi har ett resultat för 2018 som
visar ett överskott på 50,4 miljoner kronor. Det var tredje året i
rad med positivt resultat och det
högsta på 10 år. Du kan hämta
årsredovisningen i kommunhuset
eller läsa den på www.orust.se.
För att du säkert ska få svar på
dina frågor om årsredovisningen
behöver de vara inlämnade i god
tid före sammanträdet. Du kan
skicka in dina frågor med brev
eller digitalt på www.orust.se.

Invasiva växter
Den 17 april är det informationsmöte om invasiva växter på Orust
– kan vi göra något åt dem och
om invasiva arter i allmänhet.

Onsdag den 17 april, klockan
19:00 i Kulturhuset Kajutan,
Henån. Fri entré, Naturskyddsföreningen bjuder på fika.
Det handlar om att kartlägga
och försöka få bukt med invasiva främmande växter som
håller på att bli ett problem i
kommunen.

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

Kommunfullmäktige
Den 11 april
Kommunstyrelsen
Den 24 april

Henåns skola är en av våra fyra kommunala skolor. De övriga finns i Ellös,
Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola.

Miljö- och byggnadsnämnden
11 april

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
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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

Den 26 maj är det Europaparlamentsval i Sverige. Du kan förtidsrösta

Lämna förslag till
Folkhälsopristagare

från den 8 maj och fram till och med valdagen den 26 maj.

Folkhälsorådet delar ut ett årligt

Om du har rösträtt får du ett
röstkort skickat till dig. Röstkortet skickas ut mellan den 2 och
8 maj. Förtidsröstningen startar
den 8 maj och pågår till och
med valdagen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt
röstkort och kunna styrka din
identitet. Du kan styrka din
identitet på tre sätt.

folkhälsopris. Du kan lämna

Vill du förtidsrösta i EU-valet

• Visa din ID-handling
• Vara känd av röstmottagaren
• Annan person går i god
för din identitet. Då måste
den visa sin ID-handling
och personnumret skrivs
ned i röstlängden.
Du kan förtidsrösta i vilken
förtidsröstningslokal som helst
i landet. Du kan förtidsrösta
i sju lokaler i kommunen. Du
kan även förtidsrösta via din
lantbrevbärare.
Henån, kommunhuset
Måndag 13:00-18:00
Tisdag 09:00-12:00
Onsdag 09:00-12:00
Torsdag 13:00-16:00
Fredag 09:00-12:00
Ellös bibliotek
Tisdag 14:00-17:00
Onsdag 12:00-14:00
Torsdag 14:00-16:00
Varekils bibliotek
Tisdag 13:00-15:00
Onsdag 15:00-18:00
Torsdag 13:00-15:00
Gullholmens bibliotek
Lördag 10:30-12:30
Svanesunds bibliotek
Tisdag 13:00-18:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 15:00-18:00

Käringön, Matboden
8/5 12:00-17:00
16/5 och 24/5 12:00-17:00
17/5 10:00-14:00
23/5 12:00-14:00
Mollösunds gamla skola
10/5 14:00-18:00
14/5 och 23/5 10:00-14:00
15/5 och 22/5 14:00-18:00
Ambulerande bud
Ett ambulerande bud kan
komma till ditt hem och göra
det enkelt för dig att rösta. Om
du på grund av sjukdom, ålder
eller funktionsnedsättning inte
kan ta dig till vallokal, budrösta
eller behöver mer hjälp än vad
brevbäraren kan bistå med, kan
du få besök av kommunens
ambulerande bud.
Kontakta Ulrika Swedenborg,
telefon 0304-33 43 06 för att
boka besök av ambulerande bud
eller för dubblettröstkort.

Biblioteken har stängt

förslag fram till och med den 1
maj. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera det fortsatta
arbetet inom folkhälsoområdet.

Folkhälsopriset delas ut till
enskild person eller personer,
förening eller annan sammanslutning som i ett brett perspektiv påverkar människors
hälsa i en positiv riktning i
Orust kommun. Priset är 10 000
kronor och delas ut på ett av
kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan lämna förslag
med motivering senast den 1
maj på www.orust.se eller på en
blankett som du hämtar i
kommunhusets reception.

Orusts Sparbanks
kulturstipendium
Stipendiet kan sökas av ungdomar såväl som vuxna, från
Orust, som önskar stöd för
kulturell verksamhet.

Torsdag 11 april har alla
biblioteken på Orust stängt.
Den dagen är personalen på
utbildning. Även konsthallen i
Kulturhuset Kajutan har stängt
men Turistbyrån har öppet 10:0014:30. Lärcentrum Orust har
öppet för dig som har föreläsning.

Kulturstipendiet är 25 000
kronor och ansökningstiden är
till den 15 maj. Du kan söka
för utbildning och studieresor,
utrustning och utställningar,
film- och musikinspelningar,
framställning av litterära och
konstnärliga verk samt annan
kulturell verksamhet.

Strandstädardag i
Mollösund

Dessutom...

Lördag den 4 maj är du välkommen till Mollösund för
några timmars städning i en
gemensam manifestation på
Nordiska Kusträddardagen.

Vi träffas i Mollösunds hamn
klockan 11:00. Ta på dig oömma
kläder efter väder, ta med fika
och ett par handskar. Vi hoppas
vädret blir perfekt.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 2 maj 2019

...har kommunhusets växel och
reception öppet mellan 08:0012:00 på skärtorsdag.
...är det Konstvandring i hela
Bohuslän under påskhelgen.
97 konstnärer från Kungälv till
Strömstad öppnar sina ateljéer
i årets största konsthändelse i
Bohuslän. 14 Orustkonstnärer
ställer även ut i Kulturhuset
Kajutan. www.konstvandringen.se

