Kommunfullmäktige är inställt
Mötet som var planerat den 13 mars är inställt. Anledningen är att
det var för få ärenden. Nästa möte med fullmäktige är den 11 april.

Utveckla ditt företag med affärscoach
Vi söker fem företagare som vill prova att arbeta med en affärscoach. Allt utgår från ditt företag och dina behov.

Det kan vara finansiering, affärsmodeller eller andra behov som finns
i företaget. Du får under en testperiod i vår möjligheten att coachas
professionellt och kostnadsfritt mot att du bidrar i utvärderingen av
metoden. Mer om upplägget och anmälan finns på www.orust.se.

Vill du göra en insats för ett barn
eller ungdom

Sektor omsorgs kvalitetspris 2018

Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

Smarta lösningar, där ökad delaktighet för våra medarbetare och
gemensamt ansvar ger högre kvalitet inom omsorgen, belönas.
Sektor omsorgs kvalitetspris Förenkla och förbättra - för en säkrare
vård och omsorg 2018 har tilldelats Svanesunds hemtjänst grupp 1.

Du kan läsa mer om vad det
innebär och anmäla ditt intresse
på www.familjehemsverige.se
Det är en nationell tjänst som vi
samarbetar med.

Priset som delades ut av kommunalrådet Catharina Bråkenhielm är på 10 000 kronor och
ska användas till kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling.

Motivering
Svanesunds hemtjänst grupp 1,
har genom sitt arbete med en
strukturerad planering åstadkommit både förenkling och
förbättring i sitt dagliga arbete,
vilket har lett till ökad kvalitet
i omsorgen och trygghet för
brukarna.
Den röda tråden i årets bidrag
är smarta lösningar där ökad
delaktighet för medarbetare och

gemensamt ansvar ger högre
kvalitet inom omsorgen.
I år fanns det två ansökningar
till kvalitetspriset, en från Svanesunds hemtjänst grupp 1 och en
från alla enheter på Strandgårdens boende i Ellös. Båda förslagen strukturerar och förenklar
den dagliga planeringen.
- Det enkla är det smarta och
metodiskt arbete ger resultat
konstaterar den stolta sektorchefen Lisbeth Tilly. När alla blir
delaktiga händer det saker.
Omsorgens kvalitetsråd utser
vinnaren. Den gruppen ansvarar
även för Sektor omsorgs rutiner.

Sektorchef lärande
Carl-Göran Strutz är tillförordnad sektorchef för lärande.

Under perioden den 1 februari
till den 31 augusti är, ordinarie
sektorchef för lärande, Henrik
Lindh tillförordnad kommunchef. Rekrytering av ny
kommunchef pågår.

Feriepraktik
Ansökan till sommarens feriepraktik är öppen till den 31 mars.

Du som är skolungdom och 16
till 17 år kan söka. Läs mer på
www.orust.se.

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

Kommunfullmäktige
Den 13 mars är inställt.
Kommunstyrelsen
27 mars
Miljö- och byggnadsnämnden
21 mars
Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm tillsammans med Angelica Hellner och
Johanna Bengtsson från Svanesunds hemtjänst grupp 1.
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

Informationsmöte
om Grindsbyvattnet
Ett nytt projekt kommer att
genomföras under 2019. Det
handlar om att hitta bästa
möjliga teknik för att avlägsna
bottenslam från Grindsbyvattnets sjöbotten.

Projektet är ett i en rad åtgärder
som vi genomför för att långsiktigt trygga vattenkvaliteten i
sjöar och tillrinningsområden.
Informationsmöte
Måndag den 25 mars, klockan
17:00-19:00, Allmagsgården i
Myckleby. Vi bjuder på fika.
Anmälan senast den 21 mars på
www.orust.se eller till vår växel
0304-33 40 00.

Glitter och glamour
på våra äldreboenden
Dragshowartisten Gretchen
förgyllde en eftermiddag i
februari på våra äldreboenden
i Svanesund, Henån och Ellös.
Hen bjöd på glitter, glamour och
välkända schlagers från 50-, 60och 70-talet.

Showen visades på Fyrklövern i
Svanesund och Kaprifolgården
i Henån och på Strandgården
i Ellös. I Henån deltog även
boende från både Gullvivan och
Ängsviken.
- Vi brukar anordna aktiviteter
flera gånger i månaden och detta
är något nytt som vi vill prova
säger Strandgårdens enhetschefer Alexander Fåll och AnnChristin Eriksson. Den här idén
kommer från en av våra medarbetare och vi är väldigt nöjda.
Dragshowartisten Gretchen,
som heter Robert Aug, har
uppträtt på äldreboenden sedan
2010.
– Det är jättekul att uppträda för
våra äldre, det är uppskattat med
lite mer glitter och glamour och
de flesta har minnen förknippade med musiken i min show
berättar Gretchen.

Du kan kontakta Bemanningsenheten genom vår växel 0304-33 40 00.

AHA upplevelser för
Fyrklöverns boende
Konstföreningen KonstArt har
ett samarbete med Fyrklöverns
äldreboende i Svanesund.

Tillsammans med hyresgäster
och medarbetare skapas AHA
upplevelser i vardagen varje
fredag.

Det är Lena Dramsvik från
Konstföreningen KonstArt som
driver projektet som heter Att
leva tills man dör. Lena berättar
att kreativa aktiviteter ofta har
en positiv inverkan på människors liv, det skapar en känsla
av att vara behövd och ökar
känslan av välbefinnande.

Invigning av Familjecentralen Orust
Nu har vi invigt vår nya familjecentral med öppet hus och mingel.
Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och
barnfamiljer och finns i samma hus som vårdcentralen i Henån.

På familjecentralen träffar du
barnmorskor, BVC-sköterskor,
förskollärare, mödra- och
barnhälsovårdspsykolog samt
familjebehandlare.
Invigningen den 4 februari
blev en riktig familjefest med
öppet hus i de nya lokalerna.
Det bjöds på mingel med fika
och nyttigheter, tipspromenad
inomhus för liten och stor och
ansiktsmålning. Biblioteket hade
fiskdamm och BVC hade nallemottagning för alla besökande
gosedjur.
Kommunalrådet Catharina
Bråkenhielm invigningstalade,
och knöt ihop banden för
samverkan tillsammans med

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 3 april 2019

representanter för barnmorskemottagningen, öppna förskolan,
socialtjänstens familjebehandlare
och barnhälsovården.
Familjecentralen, som är en
efterlängtad verksamhet, har vi
i samverkan med Capio vårdcentral och Västra Götalandsregionen. Verksamhetens fokus
är hälsofrämjande, generell, tidigt
förebyggande och stödjande.

