Kommunfullmäktige sammanträder

Seniormässa

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

Måndagen 7 oktober anordnar
vi en seniormässa i Ellösparken.

Det här är sista sammanträdet innan kommunfullmäktige tar sommarlov, men först ska ett antal ärenden avhandlas.

Seniormässan är ett samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan och en mängd föreningar.
Det kommer att bli en rolig och
inspirerande dag med en mängd
utställare och föredragshållare.
Vi återkommer med detaljerat
program för dagen när det
närmar sig.

Några punkter på dagordningen
• Revidering av kommunala
verksamhetsområden för
vatten och avlopp samt
antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för

vatten, avlopp och dagvatten i
Kungsviken.
• Antagande av VA-taxa 2019.

Tid och plats
Torsdag den 13 juni
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Invigning av Grön hamn den 15 juni
Mollösunds gästhamn ska bli en självförsörjande hamn med bland
annat solceller, laddstolpar för eldrivna båtar och seabins. Nu är det
dags att inviga vår första Gröna hamn.

Lördag den 15 juni, klockan 11:00-15:00 i Mollösunds gästhamn.
Vi bjuder på spännande föredragningar och tipspromenad.

Kurser och yrkesutbildningar

Studentbostäder
sökes

Vi har platser kvar på höstens
kurser och yrkesprogram.

Orust gymnasieskola söker boende för sina hantverkselever i
Henån eller nära anslutning till
Henån.

Orust gymnasieskola och Vuxenutbildningen erbjuder både kurser
och yrkesprogram. Yrkesutbildning finns även med integrerad
svenska. Information och ansökan
hittar du på www.orust.se
• Hantverk och finsnickeri, även
lärling
• Vård och omsorg
• Vårdbiträde
• Ekonomi och handel
• Enstaka gymnasiala kurser
• Svenska för invandrare, SFI
• Särskild utbildning för vuxna

Vi säker dig som vill hyra ut bostad
till elever som kommer från andra
platser i Sverige och börjar studera
på Hantverksprogrammet med finsnickeri och båtbyggeri till hösten.
För deras räkning söker vi rum och
mindre lägenheter.
Kontakta Agnetha Olsson, Orust
gymnasieskola och Vuxenutbildning, telefon 0304-33 42 49.

Närbuss Orust
Närbuss Orust kör till Göksäter
på måndagar med linje N1 och
N2 jämn vecka och N3 och N4
ojämn vecka.

Aktuell tidtabell och bokningsregler för Närbuss Orust finns
på Västtrafiks webbplats. Ring
Bergkvarabuss 0304-30292 för
mer information och bokning.

Sommarvikarier
Vi söker timvikarier och sommarvikarier till vård, stöd och omsorg.

Hos oss arbetar undersköterskor,
vårdbiträden, stödassistenter och
sjuksköterskor. Vi ser gärna att
du har körkort och utbildning
inom det aktuella området.
Kontakta Bemanningsenheten
via vår växel 0304-33 40 00.

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

Kommunfullmäktige
Den 13 juni
Kommunstyrelsen
Den 26 juni
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 5 juni
Orust gymnasieskola och Vuxenutbildning ligger intill Henåns skola.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
e-post: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 5 juni 2019

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

Delårsuppföljning
och prognos för 2019
Vår uppföljning av budget
2019 från januari till april pekar
på ett ekonomiskt resultat vid
årets slut som är lägre än det
resultat som är budgeterat.

Bedömningen är att resultatet
för 2019 blir plus 3,5 miljoner
kronor vilket inte når till det
budgeterade resultatet på 22,5
miljoner kronor. Avvikelsen på
19 miljoner kronor beror på att
prognosen för sektor omsorg
är minus 22,8 miljoner kronor.
Sektor omsorg hade med sig
ett budgetunderskott från 2018
på minus 17,4 miljoner kronor.
När vi jämför oss med andra
liknande kommuner har vi en
betydligt dyrare omsorg och ett
stort förändringsarbete pågår för
att anpassa omsorg till en lägre
kostnadsnivå. Övriga sektorer
visar en positiv budgetavvikelse
eller nollprognos för helåret.
Prognosen för hela 2019 är att
investeringarna uppgår till 118,3
miljoner kronor, vilket ligger i
nivå med budgeten. De största
utgifterna inom skattefinansierad verksamhet är piren vid
Gullholmsbaden som bekostas
av Västtrafik, ombyggnaden på
Strandgårdens särskilda boende i
Ellös, tillbyggnad på Ängsvikens
särskilda boende i Henån samt
nya räddningsfordon.

Ny tobakslag från 1
juli 2019
Från och med den 1 juli 2019
gäller en ny lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088).

Lagen innebär att du som vill sälja
tobak, både om du redan säljer
eller är ny, behöver ansöka om
tillstånd hos oss. Det gör du mellan den 1 juli och den 31 oktober
2019. Läs mer på www.orust.se

Bojar i vattnet
En boj i vattnet kräver alltid
dispens från strandskyddet och
tillstånd för vattenverksamhet.

Utan dispens och tillstånd är en
boj i vattnet straffbart enligt miljöbalken. Glöm därför inte att
ansöka om strandskyddsdispens
hos Sektor miljö och bygg och
att anmäla vattenverksamhet till
Länsstyrelsen för din boj.

Lån av böcker ökar
Våra bibliotek är välbesökta
och antalet utlån per invånare
ökar visar Kungliga Bibliotekets
statistik för 2018.

I den nationella statistiken över
bibliotek i Sverige ingår 2 223
bibliotek 2018. Där ligger vi
glädjande nog på plats två med
11,5 utlån per invånare.

Vill du bli språkvän
Som språkvän och flyktingguide träffar du en nyanländ
för att umgås.

Ni kan träffas kortare eller
längre stunder, tala svenska och
göra olika saker tillsammans, ni
bestämmer själva. Du kan också
vara med på språkcaféet i Henån
eller Svanesund för att träffa nyanlända, stärka deras utveckling i
svenska och bidra till att slussa in
dem i det svenska samhället.
Kontaktperson språkvänner Ulla
Kedbäck, telefon 0304-33 47 12.
Integrationssamordnare Visnja
Orel, telefon 0304-33 40 00,
e-post: visnja.orel@orust.se

Friluftsliv
Vi har utsetts till Årets Förbättrare av Naturvårdsverket.

Vi är den kommun i landet
som förbättrat friluftslivet mest
under de tre senaste åren. Det
handlar om satsningar på våra
vandringsleder, vår digitala
vandringsportal och byte av
belysning vid motionsspår.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 14 augusti 2019

Har du ett slambrunnslock
Tunga brunnslock är en onödig
belastning och kan vara en risk
för våra medarbetare som ska
lyfta ditt brunnslock. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas
av en person och då är ett brunnslock av lätt material bäst.

Slambrunnslock av betong är ett
exempel på bekymmer när det
kommer till arbetsmiljö. Det är
en onödig belastning eftersom
det finns lättare lock i andra
material. Vi som arbetsgivare vill
förebygga belastningsbesvär och
uppmanar dig som är fastighetsägare att byta ut tunga lock till
ett lättare material, till exempel
plast. För att undvika olyckor
är det är viktigt att brunnslock
är tillräckligt hållfasta och inte
kan öppnas av barn. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare
är ansvarig för att brunnslock
är säkra och att brunnar inte
lämnas öppna utan tillsyn.

Öppet Varv i Ellös
Den 23-25 augusti dags för
Skandinaviens största båtmässa för segelbåtar i Ellös.

Öppet Varv är den enda mässan
i världen där du kan se båtar
under pågående produktion.
www.oppetvarv.se

Dessutom...
...är det totalt eldningsförbud
utomhus mellan 1 april och 30
september inom detaljplanelagt
område.
...kan det vara eldningsförbud på
övriga platser, läs på www.orust.se
...är det alltid förbjudet och
straffbart att elda avfall.
....får du elda trädgårdsavfall
som ris och grenar, om det inte
är eldningsförbud.
...får du Årsredovisning 2018 i
kortversion i din brevlåda, håll
utkik.

