Årsredovisning och frågestund

Sommarvikarier

Kommunfullmäktiges sammanträde innehåller ärenden som 2015

Vi söker sommarvikarier till

års ekonomiska resultat och ansvarsfrihet i revisionsberättelsen.

dag-, kväll- och nattjänstgöring

Årsredovisningen kommer att
presenteras på mötet. Innan
våra förtroendevalda ledamöter
startar debatten får allmänheten som vanligt ställa frågor
om kommunens verksamheter,
inkomster, utgifter, lån och investeringar under förra året. Om
du vill ha ett uttömmande svar
måste frågorna vara inkomna
i god tid före sammanträdet.

i varierande sysselsättningsgrad

Använd frågeformuläret på vår
webbplats orust.se eller skriv
till Orust kommun, kommunstyrelseförvaltningen, 473 80
Henån, eller e-posta till adressen
kommun@orust.se så snart som
möjligt. Årsredovisningen samt
revisionens rapport ﬁnns att läsa
i receptionen i kommunhuset
eller på www.orust.se. Vänd och
läs mer om årsredovisningen.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 14 april klockan 18:00 i Kulturhuset
Kajutan.
Här är några punkter på

Stöd och omsorg.

Vi söker dig som kan arbeta
under perioden juni-juli-augusti.
Du är välkommen att söka redan
idag. Vi anställer kontinuerligt så
vänta inte med din ansökan. Gå
in på orust.se och läs under lediga
jobb. Exempel på olika jobb är
sjuksköterska, personlig assistent,
stödassistent och biståndshandläggare.

Jobba inom vård och
omsorg
Vill du jobba inom vård, stöd

dagordningen,

• Godkännande av årsredovisning 2015 samt allmänhetens
frågestund
• Revisionsberättelse för 2015
samt fråga om ansvarsfrihet
• Reviderad Investeringsbudget
för 2016
• Arbetsmiljö- och personalbokslut 2015
• Ekonomisk prognos februari
• Bankgaranti för uppfyllande

inom Vård och omsorg samt

och omsorg?

av krav avseende återställningskostnader
• Motion om redovisning av
motioner på kommunens
webbplats
• Motion om de förtroendevaldas tillgång till digitala
protokoll
• Motion om tillgång till kartor
för att kunna lokalisera delegationsbeslut och bygglov

Då är du välkommen till vår vakansförmedling som berättar allt
du behöver veta om de olika arbeten vi har inom dessa områden.
Vakansförmedlingen har under
vintern och våren haft Drop In.
Det ﬁnns ett tillfälle kvar och det
är måndag den 2 maj klockan
14:00-17:30. Vakansförmedlingen
ﬁnns på Södra Strandvägen 19
C i Henån (nära busstationen).
Ring på dörren så kommer vi och
öppnar.

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

Rödsvattnet är kommunens vattentäkt och produktion av dricksvatten är en
viktig kommunal verksamhet. Bilden pryder också omslaget på årsredovisningen.

Miljö- och byggnadsnämnden
21 april

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen tel 0304-33 41 98
epost: ronny.svensson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr. 3 april 2016

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.

Ekonomiskt underskott 2015
Kommunens resultat blev minus
47,1 miljoner kronor förra året.

Det budgeterade resultatet var plus
9,2 miljoner kronor. Därmed blev
avvikelsen gentemot budget minus
56,3 miljoner kronor. Anledningen
till underskottet var bland annat
nedskrivning av verksamheten för
fjärrvärme som belastade resultatet
med 38,4 miljoner kronor och
nedskrivning av värdet på industrimark med minus 5,9 miljoner
kronor. Dessutom sattes det av 7,1
miljoner kronor för att återställa
deponi. Det är arbeten som ska
utföras på återvinningscentralen
Månsemyr.
Verksamheten för omsorg ﬁck
ett underskott mot budget på 11,2
miljoner kronor. Resultatet för
verksamhetsområde samhällsutveckling blev minus 9,8 miljoner
kronor. Främst berodde det på
nedskrivning av värdet på industrimark med 5,9 mkr samt att försäljning av tomtmark inte nådde upp
till budgeterad nivå. Skatteintäkter
och generella statsbidrag blev 6,1
miljoner kronor lägre än beräknat. Positiva poster i bokslutet
fanns också som att kostnader för
pris- och lönekompensation blev
lägre än beräknat och att staten
återbetalade sjukförsäkringsavgifter
till kommunen. Tack vare låg ränta
och lägre upplåning än planerat,
blev de ﬁnansiella kostnaderna 6,2
miljoner kronor lägre än budget.
Förra årets investeringar uppgick
till 195,1 miljoner kronor. Bland de
större investeringarna kan nämnas
nybyggnad av Bagarevägens
förskola i Henån, ombyggnader
av Varekils- och Ängås skolor, åtgärder i Henåns skola samt vattenoch avloppsledning mellan Henån
och Slussen. Endast ett av kommunens ﬁnansiella mål uppnåddes

under året. Det var målet som
handlar om likviditet (kommunens betalningsförmåga på kort
sikt). Målen som berör resultat
av verksamhetens nettokostnad,
soliditet samt självﬁnansieringsgrad av investeringar uppnåddes
inte. Orsaken till att endast ett mål
nåddes beror på det negativa resultatet. Stiftelsen Orustbostäder,
som tillsammans med kommunen
ingår i koncernen, redovisade ett
positivt resultat på 2,2 miljoner
kronor. Resultatet för koncernen
blev minus 44,9 miljoner kronor.

Öppet hus hos särvux
Torsdag den 14 april klockan
17:30-19:00 är du välkommen
till Komvux Skolvägen 1, Henån.

Det blir information om särskild
utbildning för vuxna och vår
utbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad
hjärnskada. Syftet med utbildningen är att stärka människors
ställning i arbets- och samhällslivet samt främja den personliga
utvecklingen. För mer information kontakta rektor Vendela
Lekander, telefon 0304-33 42 25.

Läs via Lärcentrum Orust
Vårt lärcentrum erbjuder utbildning till hydraultekniker på
distans som ger 200 yh-poäng.

Vårt lärcentrum i Kulturhuset Kajutan erbjuder många olika utbildningar. Snart kan du läsa hydraulik
via webben, skriva certiﬁeringstentor och gör LIA på din hemort.
Kursen innehåller 20 veckors LIA.
Under året är det några träffar i
Örnsköldsvik. Utbildningen är på
ett år och startar hösten 2016. Sista
ansökningsdag är den 31 maj. Mer
om utbildningen hittar du på www.
ith.se. Du kan också kontakta Agnetha Olsson på vårt Lärcentrum,
telefon 0304-33 42 49. LIA betyder
lärande i arbete och innebär att en
del av din utbildning är förlagd ute

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 4 maj

på en arbetsplats.

Program på Kajutan
VårensprogrampåKajutanharmycket
atterbjudaförbådestoraochsmå.

Onsdag den 13 april klockan
19:00 är det Café Kajutan där
Rainer Hoffman bjuder in till
öppna samtal om integration samt
eventuellt överraskande performance. Lördag 16 april klockan
14:00 är det teater för barn från 3
år. Den heter Petter och hans fyra
getter och spelas av En Ganska
Liten Teater. De dramatiserar den
tidlösa historien fritt efter Einar
Norelius bok. Lördag den 23 april
klockan 11:00 ﬁras Världsbokdagen med farfarshistorier från Ösö.
Janne Magnarsson och Carita
Jonsson uppträder med Nostalgi
från 50- och början av 60-talet sett
genom ett barns ögon. För mer
information och biljetter ring
0304-33 42 50. Program och aktiviteter publiceras även på orust.se.

Kustplanering
Snart startar arbetet med den mellankommunala kustplaneringen.

Projektet starta under våren 2016
och varar i tre år. Målet med förstudien har varit att formulera förslag
på ett framtida fördjupat samarbete
kring mellankommunal kustplanering under åren 2015-2018. Det
långsiktigt arbetet startade 2014 för
att ta tillvara på och utveckla kvaliteterna i kustzonen och konkretisera
hur strukturen för en hållbar tillväxt
ska se ut i kustzonen. Arbetet har
letts av en styrgrupp bestående av
bland annat Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR). Västra Götalandsregionen är
huvudﬁnansiär. Anslag från VGR
och Havs- och vattenmyndigheten
har beviljats Kustkommuner som
deltagit i förstudien är Kungsbacka,
Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjörn,
Stenungsund, Orust och Uddevalla.

