Kommunfullmäktige sammanträder
Torsdag den 23 augusti sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för
allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset eller att titta via webb-TV.

Det är dags för kommunfullmäktige att anta budget för 2019. I
år finns det tre förslag, styrelsens
förslag och två alternativa förslag.
Innan de tre budgetförslagen presenteras och våra förtroendevalda
startar debatten kan du ställa frågor om dem. Samtliga budgetförslag finns att läsa i kommunhusets

reception och på www.orust.se.
Vill du få ett uttömmande svar på
din fråga är det bäst att skicka in
den till oss i god tid innan mötet.
Tid och plats

Torsdag den 23 augusti
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Förslag till budget 2019 med plan för 2020 och 2021
Förslag till budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 beskriver
den verksamhet som planeras utifrån ett antal antaganden.

Den politiska majoriteten har
upprättat ett budgetförslag som
kommunstyrelsen ställde sig
bakom den 27 juni och nu är det
dags för fullmäktige att ta beslut.
Förslaget innebär att nämnderna
får tre målområden med nio
övergripande mål att uppfylla.
Dessutom ges nio riktade uppdrag under planperioden utifrån
den politiska plattformen.
Det budgeterade resultatet
uppgår till plus 27,4 miljoner
kronor år 2019, vilket är 3 % av
verksamheternas nettokostnader på 912,4 miljoner. Målet är
att ligga mellan 2-4 %. För det
två nästföljande åren förväntas
resultatet uppgå till 3,4 % (plus
31,4 miljoner kronor) respektive
2 % (plus 18,7 miljoner kronor)
av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en
oförändrad skattesats om 23,61
kronor per skattekrona för
perioden 2019-2021. Budgetförslaget förutsätter höjningar av
vissa taxor och avgifter. Detta
ska beslutas av kommunfullmäktige i november.
Nämndernas och sektorernas
budgetramar har sin grund i
tidigare budget för 2018-2020, där
beslut tagits om såväl neddragningar som utökningar av ramarna
till följd av befolkningsstruktur
och ambitioner. Dessutom har nya
justeringar gjorts utifrån befolkningsförändringar och politiska
prioriteringar för 2019-2021.

En prioritering görs för att
utveckla digitala lösningar inom
samtliga verksamheter. Det är en
satsning med 1,7 miljoner kronor per år under planperioden.
År 2019 satsas 1 miljon kronor
på att utveckla och samordna ett
kollektivt, hållbart och effektivt
resande i kommunen. Heltidsprojektet tillförs 300 000 kronor
och förlängs till slutet av 2019.
Från 2019 satsas 500 000 kronor
för att möjliggöra öppna offentliga toaletter året runt i kommunala hamnar. Lokalvården får
utökad ram med 700 000 kronor
under 2019 för en vikariepool
som ska underlätta den höga
sjukfrånvaron.

Öppet varv 2018
Boka in årets båthändelse,
Öppet Varv i Ellös den 24-26
augusti 2018. Öppet varv är
Skandinaviens största segelbåtmässa.

Fredag och lördag är mässan öppen klockan 10:00 till 18:00. På
söndagen öppnar mässan klockan 10:00 och stänger klockan
16:00. Det är som vanligt fritt
inträde och fri parkering.
Öppet Varv är den enda båtmässa i världen där du kan se
hur båtbyggeriet går till. Det
finns sex restauranger som har
öppet både under Öppet Varvs
öppettider och på kvällen efter.
Vi är för fjärde året samarbetspartner till Öppet varv. Välkommen att besöka vår monter. Läs
mer om allt som händer i Ellös
under mässdagarna på
www.oppetvarv.se

Kostnadsanpassningar fortsätter
inom omsorgen enligt tidigare
beslut och handlingsplan. År
2021 ska samtliga sektorer effektivisera och minska sin nettoram
med -0,5 %, vilket motsvarar
totalt cirka 4,1 miljoner kronor,
för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bland
annat förändrad demografi.
Investeringsbudgeten uppgår
till högst 95 miljoner kronor år
2019 och högst 100 miljoner
kronor per år 2020 och 2021.
Det finns inget behov av ny
upplåning under planperioden.
Låneskulden beräknas sjunka
med totalt 57 miljoner kronor
under planperioden.

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

Skolstart hösten 2018
Höstterminen för våra grundskolor startar den 20 augusti.
Bussar går enligt tidtabell.

Den 9 september är det val i Sverige
Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Du
som får rösta i dessa val får ditt röstkort med posten.

För att ha rösträtt måste du ha
fyllt 18 år senast på valdagen.
Du som har rösträtt får ditt röstkort med posten i augusti. På
röstkortet står vilka val du har
rösträtt till samt namn, adress
och öppettider till din vallokal.
När du ska förtidsrösta eller
rösta på valdagen tar du med
ditt röstkort.
Om du inte har fått ditt röstkort
eller tappat det kan du beställa
ett dublettkort hos kommunen..

Förtidsrösta
Mellan den 22 augusti och 9
september kan du förtidsrösta.

Förtidsröstningen startar den 22
augusti och pågår till och med
valdagen. Du kan förtidsrösta
i sju lokaler i kommunen. En
av dem är kommunhuset, som
kommer att vara öppet alla dagar i veckan från 08:00 till 20:00.
Du kan även förtidsrösta via din
lantbrevbärare.
Henån, kommunhuset
Måndag till söndag, klockan
08:00-20:00
Ellös bibliotek
Onsdag och fredag, klockan
10:00-14:00.
Tisdag och torsdag, klockan
14:00-19:00.

Svanesunds bibliotek
Tisdag och torsdag, klockan
12:00-19:00.
Onsdagar den 22 augusti, 29 augusti och 5 september, klockan
12:00-15:00.
Fredagar den 24 augusti, 31 augusti och 7 september, klockan
12:00-14:00.
Gullholmens bibliotek
Lördagar den 25 augusti, 1
september och 8 september,
klockan 10:30-12:30.
Käringön, Matboden
Måndag till fredag, klockan
14:00-16:00.
Mollösund, Tempo
Onsdag till fredag, klockan
12:00-18:00.

Ambulerande bud
Ett ambulerande bud kan
komma till ditt hem och göra
det enkelt för dig att rösta.

Om du på grund av sjukdom,
ålder eller funktionsnedsättning
inte kan ta dig till vallokal, budrösta eller behöver mer hjälp än
vad brevbäraren kan bistå med,
kan du få besök av kommunens
ambulerande bud.
Kontakta Ulrika Swedenborg,
telefon 0304-33 43 06, för att
boka in ett besök av det ambulerande budet.

Varekils bibliotek
Onsdag klockan 14:00-19:00.
Tisdag och torsdag klockan
12:00-16:00.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 5 september 2018

Första skoldagen är en vanlig
skoldag och lunch serveras.
Inför höstterminen kan det vara
justeringar i linjetrafiken. Vi
rekommenderar dig att besöka
Västtrafiks webbplats och söka i
reseplaneraren för aktuell resväg.
Ange datum 20 augusti när du
gör sökningen i reseplaneraren,
tidtabellen för hösten gäller från
den dagen.

Skona SOS Alarm
SOS Alarm 112 vädjar om din
hjälp för att minska belastningen på nödnumret.

113 13 är Sveriges informationsnummer som du kan ringa för
att både få och lämna information dygnet runt årets alla dagar.
Numret är till för att minska
belastningen på nödnumret 112
vid stora händelser.
Exempel på vad du kan få svar
på via 113 13.
• Dricksvattnet smakar dåligt,
kan jag dricka det?
• Jag känner röklukt men ser
ingen brand, händer det
något i mitt område?
• Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer
någonstans, har det hänt
något allvarligt?
• Jag hörde på nyheterna om
en stor explosion nära oss,
ska jag stanna inne?

