Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 20 maj. Mötet är
öppet för allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträdet
via Webb-TV istället. Enbart presidiet är på plats i kommunhuset.

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se det i efterhand. För att
begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att följa myndigheternas
råd att stanna hemma om du känner minsta symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att minimera risken för smittspridning.

Några mötespunkter

Tid och plats

• Beslut om fortsatt planarbete
med ändring av detaljplan för
Kungsviken 1:25.
• Beslut om Orustförslag, 3
stycken.

Torsdag den 20 maj
Klockan 18:00
Kommunhuset
Sammanträdesrum Årholmen

Planerad strandskyddstillsyn på Malön
Våra stränder är värdefulla och sommaren 2021 kommer vi att genomföra ett projekt med planerad strandskyddstillsyn på Malön.

Projektets syfte är att ge en nulägesbild av exploateringen inom
strandskydd och att utveckla metoder för tillsyn. Fokus är på att bibe-

hålla allmänhetens möjlighet till fri
passage längs vattnet. Projektet ska
även bidra till en ökad kunskap om
strandskyddsbestämmelser.

Våld i en nära relation
Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för
kärlek. Våld har många former men är alltid fel.

Våldet kommer ofta smygande
i relationen och ju tidigare du
kan få stöd ju bättre. Våldet kan
vara allt från fysiskt, psykiskt,
sexuellt och till ekonomiskt från
en partner, en förälder, ett vuxet
barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan
närstående.
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
är en nationell stödtelefon för
dig som utsatts för våld. Är det
akut, ringer du 112. Det är öppet dygnet runt och du kan ringa
oavsett var du bor i Sverige.
Ditt samtal kostar ingenting och

syns inte på telefonräkningen.
Du som är anhörig eller vän är
också välkommen att ringa.
Går din ilska ut över din familj?
Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina
närstående? Du kan ringa Välj
att sluta 020-555 666 som är
en nationell telefonlinje för dig
som vill få hjälp att förändra ett
kontrollerande eller våldsamt
beteende. Du som är utsatt för
våld eller har frågor om ilska,
kontrollerande och våldsamt
beteende är också välkommen
att ringa Välj att sluta.

Sommarvikarier
och timvikarier
Vi söker sommarvikarier och
timvikarier till dag-, kvälloch nattjänstgöring inom
vård, stöd och omsorg.

Hos oss arbetar undersköterskor,
vårdbiträden, stödassistenter,
stödpedagoger och personliga
assistenter. Vi ser gärna att du
har utbildning. Som semestervikarie får du ett schema på hur
du ska arbeta under sommaren
alternativt arbeta som timvikarie.
Innan sommaren kan det ﬁnnas
möjlighet att jobba som timvikarie. Som timvikarie täcker du
upp när någon av våra ordinarie
medarbetare är frånvarande.
Vi anställer kontinuerligt så vänta
inte med din ansökan, sök redan
idag. Läs mer på www.orust.se
eller ring oss.
Linda, 0304-33 45 92
Maria, 0304-33 45 90
Helena, 0304-33 42 84

Studier i höst
Ansök senast den 31 maj.

Kommunal vuxenutbildning är
för dig som vill komplettera tidigare utbildning eller läsa in behörighet. Vi erbjuder även yrkesutbildning inom vård och omsorg
samt ekonomi och företagande.
Läs mer på www.orust.se.

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

Kommunfullmäktige
Den 20 maj
Kommunstyrelsen
Den 26 maj
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 19 maj
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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

Årsredovisning
Resultatet för 2020 var glädjande stort, ett överskott på 47
miljoner kronor.

Alla har arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter nya
budgetförutsättningar och samtidigt
hanterat en pågående pandemi.
Överskottet på 47 miljoner
kronor var 22 miljoner bättre än
det budgeterade resultatet som
uppgick till 25 miljoner kronor.
Våra sektorer ﬁck tillsammans ett
överskott på 16 miljoner kronor
jämfört med budget.
Sektor ledning och verksamhetsstöd gjorde ett överskott med 5
miljoner kronor, sektor lärande
ett överskott med 11 miljoner
kronor och sektor samhällsutveckling med 6 miljoner. Sektor
miljö och bygg hade ingen
avvikelse mot budget och sektor
omsorg gjorde ett mindre underskott med 4 miljoner kronor.
Kommunens resultat präglas av
engångsintäkter. Vi har precis
som alla andra kommuner i
Sverige fått bidrag för att täcka
merkostnader till följd av pandemin, men också för att mildra
effekterna av lägre skatteintäkter
under pandemin. Vi har också
haft lägre kostnader då verksamheten inte kunnat fortgå som
tidigare på grund av pandemin.
Investeringarna blev lägre än
budgeterat, 130 miljoner av de
budgeterade 170 miljoner kronor. De största investeringarna
var vatten och avloppsutbyggnaden på Rossön, ombyggnaden
av Strandgårdens och Ängsvikens äldreboenden samt en ny
pir i Henåns hamn.

Varför behöver kommunen
gå med så stort plusresultat
Precis som ett vanligt hushåll
behöver kommunen också ha
pengar kvar på bankkontot när
alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser
och investeringar. Kommunen
fyller på kontot genom att göra
ett plus i bokslutet.
Använder vi alla pengar till
löpande kostnader såsom hyror,
löner och förbrukningsmaterial
ﬁnns inget kvar till löpande
underhåll och satsningar. Sämsta
läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna
till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften
lönekostnader. Att låna till löner
är riktigt allvarligt.
Kommunens uppgift är att ge
invånarna så mycket nytta som
möjligt för varje skattekrona.
Att ha mycket pengar på banken
är inte ett mål i sig. Där ska det
ﬁnnas lagom mycket, vilket ger
bättre förutsättningar för att även
i framtiden kunna ge god service.
Att framtiden innebär sämre
ekonomiska förutsättningar är
det ingen tvekan om. Andelen
äldre ökar samtidigt som befolkningsprognosen just nu pekar på
färre skattebetalare.

Har du en pool

Elda utomhus
Med våren kommer ett behov
av att röja i trädgården. Men
tänk på att gnistor från din vårbrasa kan antända byggnader.

Den som tänder en eld har alltid
ansvar för att inte vållar skada och
har koll på eventuellt eldningsförbud. Polisen avgör om det är
vårdslöshet som orsakat att brand
spridit sig. De ﬂesta tror att de
kan hantera en eld, ändå inträffar
många bränder från både eldning
och grillning utomhus. Risken
för gräsbränder skiftar med årstid
och väderförhållande. På våren är
gräsbränder vanligast, under sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder.
Fjolårsgräset är mycket torrt och
i kombination med vind så kan
en kontrollerad eldning eller luntning, som är populärt på Västkusten, snabbt orsaka en brand som
räddningstjänst måste släcka.
Återanvänd ditt trädgårdsafall
genom att kompostera i en trädgårdskompost istället eller lämna
in det på Månsemyrs återvinningscentral. Måste du elda krävs
det mycket stor aktsamhet och
noggranna förberedelser samt
vatten och redskap för att begränsa eldens spridning. Vinden
kan ändra sig så elden sprider sig
så fort att du inte hinner släcka
den. Information om eldningsförbud och tips för säker eldning
ﬁnns på www.orust.se.

Vi uppmanar dig som har en pool att fylla den senast den 1 juni.
Efter det ber vi dig att vänta till den 1 september.

Vi vill arbeta förebyggande och
vill tillsammans med dig minska
risken för bevattningsförbud.
Under juni, juli och augusti är det
många som vill vara på Orust och
vi kan ha svårt att producera och

leverera tillräckligt med dricksvatten. Därför ber vi dig som
har pool att fylla poolen innan
juni månad eller vänta tills den 1
september. Kontrollera alltid först
om det är bevattningsförbud.

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst för dig som inte har möjlighet att ta del av
vaccinationsinformation digitalt på www.1177.se. Ring 010-473 94 30 vardagar mellan klockan 07:00-16:00.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 17 juni 2021

