Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 19 augusti. 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
• Budget 2022 med plan för
2023 och 2024.
• Godkännande av planprogram Dalby.
• Revidering av Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

Tid och plats
Torsdag den 19 augusti
Klockan 18:00
Kommunhuset
Sammanträdesrum Årholmen
Enbart presidiet är på plats i
kommunhuset.

Bygglovsfrågor telefon 0304-33 43 47

Vill du få vägledning när det gäller bygglov? Du kan välja mellan att
prata med en handläggare eller en administratör.

Administratören hjälper dig med
frågor som gäller hur du skriver
en ansökan, svarar på frågor
om hur du ligger till i bygglovskön och lämnar ut handlingar.
Handläggare svarar på frågor om
bygglov.

Telefontid
Måndag
09:00-12:00 och 16:00-18:00
Tisdag-torsdag
09:00-12:00 och 13:00-15:00
Fredag
09:00-12:00 och 13:00-14:00

Var med och påverka Bohusläns framtid
En ny utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-2027 ska tas
fram. En arbetsgrupp från Leader Bohuskust och Leader Södra Bohuslän har påbörjat arbetet med den nya strategin.

Leadermetoden är en metod för
att utveckla landsbygden genom
lokalt förankrad utveckling. I
varje område tar privat, ideell och
offentlig sektor gemensamt fram
en lokal utvecklingsstrategi och
kommer överens om vad man ska
prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden

innebär att det är du som bor och
verkar i området som driver och
påverkar utvecklingen.

Energirådgivning

Funderar du på solceller? Laddplats? Har du andra energifrågor?

Du kan få oberoende och
kostnadsfri energirådgivning
via telefon, mail eller besök på
plats hos dig. Du kan få hjälp
med de flesta energifrågor som
du funderar på. Vår energi- och
klimatrådgivare erbjuder även
energirådgivning där ni lite mer
ingående tittar på förutsättningar för att energieffektivisera
ditt hus.
Kontakta Petter Bergman,
telefon 0303-732754, e-post:
petter.bergman@stenungsund.se
Kommunal energi- och klimatrådgivning utförs på uppdrag av
Energimyndigheten.

Starta företag

Fundera du på att starta ett företag? Då är Nyföretagarcentrum
Väst en bra plats att börja på.

De erbjuder kontinuerligt startaeget-utbildningar. Hos Nyföretagarcentrum Väst kan du också
som nybliven företagare ansöka
om att få hjälp av en mentor. Är
du en erfaren företagare kan du
anmäla intresse av att bli mentor.
www.nyforetagarcentrum.se/vast

Du kan läsa mer och bidra med
dina inspel och synpunkter på
www.leadersodrabohuslan.se till
den 20 augusti 2021. Den 15
oktober ska strategin vara klar.

Sammanträden

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

Kommunfullmäktige
Den 19 augusti
Kommunstyrelsen
Den 25 augusti
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 18 augusti
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www.orust.se, e-post: kommun@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

Budgetförslag för 2022 med plan för 2023 och 2024

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har tagit
fram en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Budgetförslag från oppositionen presenteras inför
fullmäktige i augusti.

Det här budgetförslaget är även
kommunstyrelsens förslag och
behandlas i fullmäktige den 19
augusti.
Budgeterat resultat och
skattesats
Det budgeterade resultatet i
förslaget uppgår till ett överskott
om 28,6 miljoner kronor (mnkr)
år 2022, vilket är 2,9 % av verksamheternas nettokostnader.
För de två nästföljande åren
förväntas resultatet uppgå till
2,9 % (+29,2 mnkr) respektive
2,8 % (+28,4 mnkr) av verksamheternas nettokostnader.
Ett av de finansiella målen är
att ha en resultatnivå på mellan
2-4 %. Budgeten bygger på
en sänkt skattesats med 25 öre
för år 2022, vilket innebär en
skattesats på 22,61 under hela
planperioden.
Satsningar och effektiviseringar i budgeten
Eftersom den ekonomiska
utvecklingen nu ser bättre ut
än tidigare kan det generella
effektiviseringskravet på 1 % för
år 2022 tas bort för alla sektorer
(8,7 mnkr), liksom kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma
kostnader med 4 miljoner
kronor. Detta ger verksamheterna en möjlighet att återhämta
sig efter pandemin och arbeta in
de pågående förändringar som
tidigare effektiviseringskrav och
krav på budget i balans föranlett.
De ekonomiska förutsättningarna ger också möjlighet

till ett antal större satsningar.
Den största satsningen sker till
sektor omsorg med 7,4 miljoner
kronor för att fortsätta bygga upp
förebyggande stöd och hjälp samt
behandlingsinsatser på hemmaplan. De nya verksamheterna
boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett korttidsboende LSS för barn och unga
innebär en initialt högre kostnad,
men ska på sikt bli sänkta kostnader när vi kan hjälpa våra invånare
på hemmaplan istället för att köpa
externa behandlingsplatser utanför
Orust.
Vidare innebär budgetförslaget
bland annat en satsning på ny
webbplats, två extra handläggningstjänster till bygglovsenheten
för att korta handläggningstiderna och finansiering av åtgärdsvalsstudien för STO-bron.
Sektorernas budgetramar har
justerats till följd av volymförändringar inom för- och
grundskola, gymnasiet och
hemtjänst. Sektorerna får också
budgetkompensation för prisoch löneökningar, indexhöjning
av lokalhyror, lokalvård och kost
samt kapitalkostnadsökningar.
I den pågående upphandlingen
av skolskjutstrafik planeras färre
antal bussar genom ruttoptimering och förändrade skoltider.
Det beräknas ge minskade kostnader från halvårsskiftet år 2022
med minst 2,5 miljoner kronor
och för hela 2023 med minst 5
miljoner kronor. I den beräknade effektiviseringen ingår också
att kommunen gör ett avrop i

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 2 september 2021.

avtalet för närbussar.
År 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag att driftsätta
en ny parkenhet med ökat fokus
på trivselhöjande åtgärder i
våra orter. Under 2022 ska en
särskild satsning också ske på aktiviteter i vår utemiljö. Exempel
på sådana aktiviteter kan vara
att bygga utegym för seniorer,
odlingslotter, hundrastgård
och skateboardramp. I investeringsbudgeten finns 2 miljoner
kronor avsatt för ändamålet och
eventuella driftkostnader ska
rymmas inom de 3,5 miljoner
kronor som finns avsatt för
parkenheten inom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår
till högst 150 miljoner kronor
år 2022 och högst 200 miljoner
kronor per år 2023-2024. Bland
de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk,
VA-ledning från Mollösund till
Ellös samt VA-ledning från Varekil till Ellös, ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens
äldreboende till psykiatriboende,
inköp av räddningsfordon, cykelvägar samt förstärkningsarbete
vid ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under
planperioden. Låneskulden
beräknas öka med högst 260
miljoner kronor till 820 miljoner kronor i slutet av år 2024.
Merparten av nyupplåningen
sker under 2023 och 2024.

