ETT ÅR MED FLERA VAL

VI HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

År 2014 utropades i Sverige till supervalår och de två valen satte
prägel på året. Det politiska arbetet var intensivt under hela
året. Den lokala politiken är av högsta intresse för allmänheten.
Under året startade vi webb-sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträde. Det är som många väljer att se sammanträdena antingen i direktsändning eller i efterhand. Dessutom är det många
som läser på vår webb om det politiska arbetet med kallelser och
beslut. Andra goda kontaktytor med våra väljare är exempelvis
Träffpunktsmöten som hålls på olika platser i kommunen.

När jag sammanfattar ännu ett år som kommunchef i Orust, så
slås jag över hur mycket spännande som händer i våra verksamheter. Tempot är högt och viljan till förbättringar är stor i
organisationen. Ett val är avklarat med en ny politisk majoritet
som resultat. En hel del av det övergripande arbetet har handlat
om att skapa tydligare strukturer och ansvarsområden, att lyfta
fram kvalitetsarbetet och utveckla ledarskapet. Vi lägger ett stort
arbete på att få ekonomin i balans.

Vi samverkar i många olika organisationer. I Södra Bohuslän turism AB arbetar kommuner tillsammans med näringslivet för att
öka antalet besökare till Bohuslän. Vi samverkar med Stenungsund och Tjörn med konsumentrådgivning, energirådgivning
med mera. Det hände mycket på det kulturella området med
bland annat besök i Mollösund av ångaren Bohuslän, Orustdagen lockade stor publik och Peter LeMarc tog emot Orusts Stora
Evert Taubepris.
Vi har arbetat intensivt med Henåns skola både med juridiska
frågor och planläggning av det praktiska arbetet för att återställa
skolan. Kostnaderna för skolan, tillsammans med ökade kostnader för omsorg, gör att vi tyvärr summerar sista raden till minus
25,3 miljoner kronor.
Vår organisation, politiker som tjänstemän, arbetar hårt och vi
har viljan att utveckla Orust. Jag vill avsluta med att tacka för
många intressanta och spännande år i kommunalpolitiken.
Lars-Åke Gustavsson (-), kommunstyrelsens ordförande

Under året har våra chefer genomgått utbildning i Utvecklande
Ledarskap – UL. Nästa steg sker under våren 2015 då UL ska
implementeras i vardagen i hela organisationen. Cheferna får
också ytterligare insatser och handledning i att utveckla sitt
ledarskap.

Årsredovisning
2014

Ett livskraftigt och brett näringsliv är avgörande för en positiv
utveckling av kommunen, såsom fler företag, arbetstillfällen och
en positiv befolkningsutveckling. Det är glädjande att flera processer som har i syfte att stärka näringslivet på Orust initierades
under året.
Det är ett angenämt uppdrag att få vara kommunchef i Orust,
med så många kunniga och engagerade medarbetare som varje
dag gör ett utmärkt jobb för de vi är till för - medborgarna. Vi
har en del tuffa och samtidigt spännande utmaningar framför oss
i vårt fortsatta gemensamma arbete med att göra Orust till en
attraktiv plats att bo, leva och arbeta i. Och jag är tacksam över
att få vara en del av det.
Jan Eriksson, kommunchef

Kommunfullmäktiges politiska fördelning 2014-2018
Socialdemokraterna

10

Moderata samlingspartiet

7

VILL DU LÄSA HELA ÅRSREDOVISNINGEN?

Folkpartiet

5

Centerpartiet

5

Du kan hämta årsredovisningen i kommunhusets reception eller
läsa den på vår hemsida.

Folkviljan på Orust

2

Miljöpartiet

4

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

2

Orustpartiet

1

Sverigedemokraterna

4

Totalt

41
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Kommunhuset, Åvägen 2-6 tel 0304-33 40 00
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Till- och ombyggnad pågår av Ängås skola F-9 i Svanesund.

2014 ÅRS RESULTAT I SAMMANDRAG

SÅ HÄR FÖRDELAS VÅRA SKATTEKRONOR

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK)

Kommunens resultat blev minus 25,3 miljoner kronor förra året.
Det budgeterade resultatet var plus 20 miljoner kronor för 2014.
Avvikelsen gentemot budget blev minus 45,3 miljoner kronor.

Du som bor i Orust kommun betalade år 2014 22,46 kronor per
intjänad hundralapp i kommunal skatt.

KKiK är ett sätt att mäta kommunens prestationer och där
jämförelser görs mellan kommuner. Sammanställningen görs
av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Medelvärdet gäller
kommuner i Sverige. Värdet är i procent om inget annat anges.

Anledningen till underskottet var bland annat att:
• Henåns skola inte var i bruk, åtgärder och merkostnader uppgick
till minus 26,9 miljoner kronor mot budgeterad nivå.
• förvaltningsområde omsorg redovisade en avvikelse på minus
28,6 miljoner kronor mot budget.

Under 2014 fick kommunen in 758,1 miljoner kronor i skatt
och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 86 procent
gick till våra största verksamheter som är Omsorg och Lärande.

2014

Medel

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt

86

86

Väntetid/dagar till särskilt boende, medelvärde

42

52

Andel brukare som är nöjda med sitt äldreboende

94

84

Kommunen hade 9,2 miljoner kronor i lägre finansiella kostnader jämfört med budgeterat. Det var bland annat en följd av lägre räntenivåer. Kommunen fick också intäkter från en försäljning
av mark med 11,2 miljoner kronor.

Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst

88

91

Ett av de fyra finansiella målen nåddes 2014. Orsaken till att endast ett mål nåddes berodde på det negativa resultatet. Resultatet
för koncernen uppgick till minus 17,8 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och redovisade ett positivt
resultat om 7,5 miljoner kronor.

Andel inköpta ekologiska livsmedel

Nettokostnader 2014

Värde

Nationella prov åk 6, minst betyget E i sv, ma och eng
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett
yrkesprogram

93

92

84,4

86,4

28

20

VERKSAMHETSRELATERADE NYCKLELTAL
Här har ett urval gjorts av verksamhetsrelaterade nyckeltal. De
beskriver kommunens egen utveckling mellan två år inom olika
typer av verksamheter.

INVESTERINGAR

Nyckeltal 2014 (2013)

Bland de stora investeringarna fanns Ängås skola i Svanesund
samt Varekils skola. Nettoinvesteringarna uppgick till 123,6
miljoner kronor. Den budgeterade investeringsnivån uppgick till
167,5 miljoner kronor.

Antal barn förskola (kommunal och enskild) 578 (579)
Kostnad per barn förskola (kommunal) 100 234 kr (98 026)
Antal elever grundskola (kommunal och enskild) 1 374 (1 393)

Ekonomisk översikt

2014 (2013)

Kostnad per barn grundskola (kommunal) 111 224 kr (93 054)

Summa anläggningstillgångar mkr

887,4 (804,0)

Antal elever skolskjuts (exkl gymnasiet) 959 (913)

Låneskuld mkr

560 (510)

Antal elever gymnasiet (Orust och annan kommun) 547 (545)

Genomsnittlig ränta på lån %

2,46 (2,77)

Kostnad/elev gymnasiet (Orust och annan kommun) 120 962 kr (121 295)

Borgensåtagande mkr

412,2 (402,4)

Antal barn per heltidspersonal kommunal förskola 6,01 (5,42)

Pensionsförpliktelser mkr

347,2 (365)

Antal hushåll med försörjningsstöd helår 249 (252)

Soliditet inklusive pensionsåtagande %

-8,1 (-7,7)

Antal brukare särskilda boenden för äldre, december 139 (136)

Årets resultat mkr

-25,3 (-1,8)

VÅRA MEDARBETARE
Vid årsskiftet hade vi 1 235 (1 210) medarbetare med månadslön. Av dessa vara 133 visstidsanställda med månadslön.
Av de månadsavlönade var 85 % kvinnor och 15 % var män. Av
kvinnorna arbetade 46 % deltid och av männen arbetade 19,7 %
deltid. Andelen anställda över 60 år var 16,6 % eller 205 personer.
Medelåldern för månadsavlönade ökade något och var 47,5 år.

Antal brukare med hemtjänst, december 311 (339)
Orust i siffror 2014 (föregående år inom parentes)

Antal brukare som bor i LSS-bostad, december 38 (36)

Folkmängd 15 054 (15 036) Antal företag 2 026 (1 977)

Antal orosanmälningar barn och unga december 256 (245)

Födda 119 (112)

Inpendling år 2013, 1 205 (1 289)

Antal besök Kulturhuset Kajutans evenemang 120 300 (117 198)

Döda 169 (134)

Utpendling år 2013, 3 311 (3 354)

Antal gästnätter i gästhamn 14 734 (15 365)

Inflyttning 723 (645)

Arbetslöshet 4,5 % (4,9 %)

Antal uttryckningar Räddningstjänst 213 (237)

Utflyttning 707 (710)

Ungdomsarbetslöshet 7,8% (9,8%)

Antal beviljade bygglov 294 (337)

