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

Årets folkhälsopris delas ut till Marita Gustavsson, Demensföreningen
STO, och Barbro Frinell, Orust Fitness, för deras bidrag till god folkhälsa.

Några punkter på dagordningen
• Folkhälsopris 2018 delas ut.
• Val till kommunala poster.
• Medborgarförslag.

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

Sveriges andra bästa skolkommun 2018
För andra året i rad rankar Lärarförbundet Orust som Sveriges andra
bästa skolkommun och menar att vi börjar bli en seriös konkurrent
om första platsen.
Hög lärartäthet, god arbetsmiljö,

Det är Lärarförbundet som årligen utser Sveriges bästa skolkommun för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och
skolledare goda förutsättningar.
Lärarförbundet väger samman
13 olika kriterier för att bedöma
kommunernas skolverksamhet.
Kriterierna är bland annat resurser
till undervisningen, lärartäthet,
andel behöriga lärare, sjukskrivningstal, lärarlöner, elevernas
meritvärde, andel elever med
godkända betyg i alla ämnen och
andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år.
Lärarförbundets motivering
”Orust är en skolkommun som
trots utmaningarna ändå satsar.
Orust har på tre år gjort en förbättringsresa från placering 42
till plats 2. I år håller de sig kvar
på andra plats samtidigt som de
börjar bli en god konkurrent för
första placeringen. Orust hör till
de 10 procent av alla kommuner
som satsar mest på skolan.”
- Vi har en stabil personalgrupp
och ledningsgrupp konstaterar
Henrik Lindh som är sektorchef för lärande. Vi är ett gott
gäng som arbetar med fokus på
långsiktig utveckling. Samtidigt
har vi en politisk ledning som i
samsyn med oss valt att satsa på
skolan som ger förutsättningar
till en god arbetsmiljö och goda
skolresultat.

bra IT-utrustning och en god
löneutveckling gör att vi har
lättare att rekrytera lärare berättar Henrik. Vi har många som
kommer tillbaka till oss igen
efter att de valt att prova andra
arbetsplatser.
Under flera år har vi haft väldigt
goda skolresultat. Samtidigt ser
vi att vi inte lyckas med att ge
alla elever fullständiga betyg.
Det är något vi måste utveckla.
Vi satsar på innehåll och en
skola som bygger på vetenskaplig grund. Ett exempel är Hitta
drivet – studiemotivation och
genusmönster i grundskolan
som är ett samverkansprojekt
med Högskolan Väst.
Enligt statistik från Sveriges
kommuner och landsting, SKL
som Lärarförbundet analyserat
hör vi till de kommuner som
satsar mest på skolan.

Många val till kommunala poster
Kommunfullmäktige ska i 20
val besätta över 100 olika poster på mötet den 13 december.

Det blir val till de mer kända
uppdragen som kommunstyrelsen, miljö och byggnadsnämnden, revisorer och kommunala
bostadsstiftelsen Orustbostäder.
Men det finns också ett antal
förtroendeuppdrag som inte är
lika kända. Det är exempelvis
huvudmän till Orusts Sparbank,
nämndemän som tjänstgör i
tingsrätten, ledamöter till hemvärnets förtroendenämnd. Andra
val är gode män vid lantmäteriförrättningar, ombud och ersättare till Västtrafiks bolagsstämma
och Södra Bohusläns Turism
AB:s bolagsstämma.
När nyvalda kommunstyrelsen
sammanträder i januari ska den
utse ledamöter och ersättare till
bland annat kommunstyrelsens
arbetsutskott och utskotten för
samhällsutveckling, lärande och
omsorg samt den nya sociala
myndighetsnämnden.

Medborgarlöfte
Droger bland unga kommer
att vara i fortsatt fokus för
polisen i Södra Fyrbodal och
kommunerna Orust, Tjörn och
Stenungsund.

I 2018 års medborgarlöfte
gjordes en satsning för att fånga
upp de allra yngsta sedan det
konstaterats att det finns unga
under 15 år med ett långvarigt
missbruk av tobak, alkohol eller
narkotika i området. Nu fortsätter det arbetet under 2019.

Omsorg söker vikarier
Vi söker timvikarie och sommarvikarie till vård, stöd och omsorg.

Orust är näst bästa skolkommun i
Sverige för andra året i rad.

Bemanningsenheten har Öppet
hus, för dig som är skolungdom
eller student, torsdag den 27
december klockan 10:00-12:00 på
Södra Strandvägen 19C i Henån.

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
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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

Ändrade rutiner
och tider hos socialtjänsten

ningsstöd, ekonomiskt bistånd,
missbruk och beroende samt
våld i nära relationer.

Familjeenheten och Vuxenenheten har ändrat sina mottagningstider och ansvarsområden.

Mottagningsgrupp för vuxna
Telefon 0304-33 43 16
Tidsbokning
Måndag till fredag 08:30-09:30
Måndag 17:00-17:30
Kontakt, inte tidsbokning
Måndag 17:30-18:00
Tisdag till torsdag 15:00-16:30
Fredag 14:00-14:30
Kontakt ekonomihandläggare
Telefontid måndag till fredag
08:30-09:30. Du ringer det telefonnummer som du har fått vid
tidigare kontakt.

Familjeenheten
Telefon 0304-33 43 33
Du vänder dig till Familjeenheten när det gäller anmälningar,
förfrågningar, ansökningar och
oro för barn och unga 0-20 år.
Vuxenenheten
Du vänder dig till Vuxenheten
för frågor som gäller försörj-

Författarnas Bästa
Bibliotek 2018
Orust , Tjörn och Öckerös bibliotek har utsetts till författarnas bästa bibliotek 2018.

Det är Kultur i Väst och Författarcentrum Väst som valt de tre
biblioteken för att de genom ett
kreativt samarbete lyckats boka
intressanta författarbesök.

Om kollektivtrafik
Det finns ordinarie kollektivtrafik
och skollinjer. Alla som har Västtrafiks färdbevis får åka med.

Buss som börjar med linjenummer
900 är skollinjer och kör alla skoldagar. Övrig kollektivtrafik börjar på
300 och kör enligt gällande tidtabell.

Tidtabellsskifte och nytt linjenät på västra Orust
Från den 9 december gäller vintertidtabell för alla Västrafiks linjer. Linjerna 371, 372, 373, 374 och 375 har nya
körvägar, tätare avgångar, senare kvällsturer och några fler turer på helgerna. Orust Express avgår något tidigare från flera hållplatser. Tidtabeller finns på Västtrafiks webbplats och hos Tidpunkten, telefon 077 141 43 00.

Från den 9 december gäller ett
omgjort linjenät på västra Orust.
Linje 371, 372, 373, 374 och
375 kör oftare under vissa tider
och senare på kvällar. Vidare
kör några linjer fler turer på
helgerna och bussarnas tider är
bättre anpassade till varandra.

timmes trafik mellan Ellös och
Varekil klockan 05:25-19:25
samt Varekil-Ellös 06:55-18:55.

OBS! Orust Express avgår något tidigare från flera hållplatser.

Linje 372
Linje 372 får ny körväg från Tuvesvik och Stocken till och från
Henån utan byte med ny resväg
via Nösund.

Detaljerad information om
respektive linje hittar du i Västtrafiks reseplanerare, välj datum
efter 9 december.
Linjenät 371-375
Linje 371 Varekil-Ellös-Tuvesvik, Linje 372 Henån-NösundStocken-Tuvesvik, Linje 373
Varekil-Stala-Tvet-Lyresten,
Linje 374 Ellös- TegnebyHårleby-Stala-Varekil, Linje 375
Henån- Morlanda-Ellös-Hälleviksstrand-Mollösund.
Linje 371 och 374
Linjerna 371 och 374 kompletterar varandra på sträckan
Tegneby-Ellös genom att köra
omlott så att sträckan får en

Restiden för linje 371 förkortas
mellan Tuvesvik-Varekil, vilket
förbättrar anslutningarna vid
Varekil och till färjan i Tuvesvik.

Linje 373
Linje 373 får mindre tidsjusteringar. Turen kl.14:10 från Varekil går inte via Varekils skola då
den trafikeras av skollinje.
Linje 374
Linje 374 få ny körväg Ellös Varekil via Hårleby. Sträckan
Tegneby - Henån trafikeras
numera av linje 372. Möjligheten
att åka direkt Varekil-Göksäter
förändras och du får istället åka
via Henån och byta till linje 372.
Linje 375
Linje 375 förlängs till Mollösund

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer i januari 2019

och får fler och senare turer
vardagar samt möjlighet att resa
fram till cirka 20:00. Mollösund
och Hälleviksstrand får lördagstrafik, en tur cirka klockan 09:45
från Henån till Mollösund och
Hällevikstrand och tillbaka till
Mollösund och Hällevikstrand
cirka klockan 16:45.
Du får ny möjlighet att åka
mellan Västra Orust och Torp
på lördagar genom att resa med
linje 375 från Hällevikstrand
cirka klockan 10:45 till Henån
och byta till Orustexpressen.
Möjlig hemresa cirka klockan
15:00 med passning till linje 375
vid Henån.
Orust Express StenungsundOrust-Uddevalla
Orust Express avgår från
Stenungsunds station 5 minuter tidigare. Detta göra att
bytestiden från tåg till buss blir
kortare, 9 minuter mot tidigare
14 minuter. På detta sätt hinner
bussen till Torpterminalen innan
Fyrbodalsexpresserna avgår mot
Strömstad, Kungshamn, Smögen, Trollhättan och Göteborg.

