Föredrag och motioner
Det är många motioner att behandla på kommunfullmäktiges möte
och så hålls det ett föredrag om medborgardialog. Mötet är öppet för
allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller
att titta via webb-TV.
Kommunfullmäktige har i sina budgetmål givit ett uppdrag att skapa en modell
för medborgadialog och kommunen ingår i ett nationellt nätverk som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) ansvarar för. Edward Andersson från SKL är
inbjuden för att berätta om medborgardialog och om nätverket. I övrigt ska
fullmäktige avgöra flera motioner och medborgarförslag. Andra ärenden är
överlåtelse av exploateringsavtal på Morlanda Slätthult och beslut om en översyn av den politiska organisationen.

Tid och plats

markanvisningar och exploate-

Torsdag den 6 april

ringsavtal

Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Några punkter på
dagordningen
• Föredrag om medborgardialog
• Antagande av riktlinjer för

• Översyn av kommunens politiska
organisation samt svar på motioner i organisationsfrågor
• Redovisning av motioner
• Motion om sänkt hastighet på
Färjevägen, Svanesund

Bäst i länet på inköp av svenska råvaror
När det gäller att servera svensk mat vid våra skolor, förskolor och
boende är vi bäst av länets 49 kommuner enligt Länsstyrelsen. Vi är
dessutom i topp då det gäller andelen ekologisk mat.
Vi är bäst i länet på att servera svenska råvaror enligt Länsstyrelsens jämförelse
med övriga kommunerna i länet. I våra kök är 100 procent av allt oberett kött
svenskt, all kyckling och all mjölk är svensk. Genomsnittet i länet är cirka 90 %
svenskt kött och 98 % svenska mejerivaror.
- Våra kockar ska ha bra råvaror att arbeta med säger kostchef Charlotte Odhe,
Idag köper vi nötkött från Gröna Gårdar och mejeriprodukterna från Skåne
mejerier. Kostenheten lagar maten till alla kommunala skolor, förskolor och
boende. Det är ett politiskt beslut att maten inom omsorg och skola ska lagas av
utbildad personal. Idag är 37 procent av den mat som vi serverar ekologisk och
genomsnittet i Sverige ligger på 27 procent. Målet är att servera 50 % ekologisk
mat 2019 och vi är på god väg dit berättar Charlotte.

Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård har
införts i Fyrbodal för att skapa en
snabbare, tryggare och säkrare
hälso- och sjukvård.
Från den 3 april utökar den kommunala
hälso- och sjukvården sitt samverkansuppdrag till att även omfatta det som
kallas i väntan på ambulans (IVPA).
Om SOS Alarm får ett larm och
ambulansen har lång framkörningstid
kan SOS kontakta sjuksköterska i kommunal hemsjukvård och be dem åka till
patienten i väntan på att ambulans ska
anlända. Enligt uppgörelsen kontaktas
kommunens sjuksköterska inte av SOS
om en hot och våldssituation misstänks
eller om det är kemolyckor, trafikolyckor eller om det handlar om barn under
18 år. Sjuksköterskan kan dessutom
säga nej till uppdraget på grund av hög
arbetsbelastning, eget larm inom organisationen eller brist på kompetens.

Insamling ensilageplats
Du kan lämna in ensilageplats för
återvinning den 3 och 4 maj.
Månsemyrs återvinningscentral tar
emot ensilageplast den 4 maj klockan
07:15-15:45 och den 5 maj klockan
07:15-18:45. Följer du SvepReturs
anvisningar för Lantbrukets plaståtervinning är det kostnadsfritt.

Orusts Sparbanks kulturstipendium
Stipendiet är på 25 000 kronor och
du kan ansöka 15 april till 15 maj.
Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar
såväl som vuxna, som önskar stöd för
kulturell verksamhet.

Öppna sammanträden
Tid, plats och kallelse publiceras
på www.orust.se.
Kommunstyrelsen, den 26 april. MiljöDen 7 mars serverades storbiff med skysås och potatismos i skolamatsalen.

och byggnadsnämnden den 20 april.
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Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
epost: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 3 april 2017

Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder ﬂera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Den politiska organisationen ska ses över

Nominerade till Årets
företagare

Den politiska organisationen

Företagarna på Orust har

från 2011 ska få sig en översyn.

presenterat vilka sex företag

Kommunfullmäktige ska på
sitt sammanträde den 6 april
ta beslut om en översyn av vår
politiska organisation. Översynen ska bland annat titta på
utskottens utformning och vilka
uppdrag de ska ha. Frågor som
hur översiktlig planering, turism,
fritid och kultur ska organiseras
ingår i direktiven. Dessutom ska
översynen utreda om demokratin kan förbättras genom
organisatoriska förändringar.

som är nominerade att bli Årets

Anhörigvårdarkort
Om du är anhörigvårdare kan
ett anhörigvårdarkort vara en
säkerhet både för dig och den
du hjälper om du råkar ut för
akut sjukdom eller olycksfall.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek som du har tillsammans med dina ID-handlingar i
plånboken. På kortet finns ditt
namn och namn på den som är
beroende av din hjälp. Dessutom
finns namn på de personer som
ska kontaktas och som vet vad de
ska göra när de blir kontaktade.
Det finns även information om
att kontakta polis om kontaktpersoner inte kan nås. Anhörigvårdarkortet får du kostnadsfritt.
Kontakta Anhörigkonsulent
Carita Nurmi på telefon 030433 41 19.

Feriepraktik 2017
Nu kan du söka till sommarens
feriepraktikplatser. Sista ansökningsdag är den 19 april.

Du som går i årskurs 9, 1:an på
gymnasiet och i särskolan (upp
till 20 år) kan söka platserna. En
katalog med feriepraktikplatser
publiceras på orust.se den 3
april.

företagare och Årets unga företagare på Orust. Vi säger grattis
till alla nominerade och den 5
maj får vi veta vem som vinner.

Nominerade till årets företagare
är Lars-Erik Gustafsson och Caroline Ossiansson, Reklamtjänst
i Henån AB, Henrick Eriksson, Moltazdesign i Henån och
Anna-Karin Gardsten Löfgren,
Butik Kiwi i Ellös. Nominerade
till Årets Unga Företagare är
Carin Johansson, Carins klipphörna i Henån, Niclas Eriksson
NE Måleri Väst AB i, Ellös och
Elin Lavögård , Elins Skönhetshörna i Varekil.
Företagarna delar ut utmärkelsen i samband med Galan´17
på Stenungsbaden Yacht Club.
Galan arrangeras av Företagarna
Stenungsund & Tjörn, Företagarna Orust, Orust kommun,
Tjörns kommun samt Stenungsunds kommun. Läs mer på
www.sto-galan.se

Elever får prova på programmering
Under hösten 2017 kommer
alla elever,preliminärt i årskurs
6, att prova på programmering.

Initiativet kommer från Orusts
Sparbank som bekostar tre
lektionstillfällen på vardera två
timmar i varje klass. Det är Molekylverkstan i Stenungsund som
är den pedagogiska resursen.
- Näringslivet efterfrågar arbetskraft med IT-kompetens och det
är viktigt att väcka intresset för
programmering säger Birgitta
Pettersson, VD Orusts Sparbank. Det känns oerhört roligt
att kunna erbjuda detta till alla
våra barn på Orust. Det ger en

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 11 maj 2017.

möjlighet att prova på, skapa
intresse och lära sig grunderna
för programmering.
Regeringen har beslutat om
förändringar digital kompetens
och exempelvis kan nämnas att
programmering blir ett inslag i
ﬂera ämnen, framförallt matematik och teknik.
- Denna satsning ger oss större
förutsättningar att möta förändringarna i styrdokumenten och
utveckla digitala kompetenser
inom programmering för elever
och personal berättar Lars Jansson som är utvecklingschef för
lärande.

Dessutom...
..är det Konstvandring i Södra
Bohuslän under påskhelgen och
du besöka våra konstnärer i deras öppna ateljer. Det är även en
samutställning den 1 april-4 maj
i Kulturhuset Kajutan, Henån.
www.konstvandringen.se
… blev kommunens resultat
2016 plus 6,5 miljoner kronor.
Årsberättelsen behandlas i fullmäktige i maj då det också blir
allmänhetens frågestund.
...är det informationskväll om
att starta eget företag tisdag
den 25 april. Platsen är Orusts
Sparbank i Henån och tiden är
klockan 18:00.
...ﬁnns Teletal som är en kostnadsfri tjänst för dig som känner
att du behöver stöd under dina
telefonsamtal. Du kan få hjälp
med bland annat svåra ord och
minnesanteckningar. En tolk
följer med i samtalet och hjälper
dig. Du kan testa Teletal genom
att ringa 020-22 11 44.
… har kommunkontoret och
växeln öppet till klockan 12:00
på skärtorsdag den 13 april. Gå
in på orust.se för att se andra
öppettider i Påsk. Vi vill också
passa på att önska (om än lite
tidigt) Glad Påsk!

