Aktuellt från kommunen

Kommunfullmäktige sammanträder

Öppet Varv 2019

Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset
Kajutan i Henån. Du kan även följa mötet via webb-TV.

Boka in årets båthändelse,
Öppet Varv i Ellös den 23-25
augusti 2018. Öppet varv är
Skandinaviens största segelbåtmässa.

Det är första sammanträdet efter sommaruppehållet och dags
för kommunfullmäktige att anta
budget för 2020.
Den politiska majoriteten har
upprättat ett budgetförslag som
kommunstyrelsen ställde sig
bakom den 26 juni.Oppositionen har lämnat in två alternativa
budgetförslag. Det är C, Mp, V
och KD som har lämnat ett förslag och SD som har lämnat ett.

Några punkter på dagordningen
• Godkännande av tilläggsavtal
avseende markanvisning för
del av Lavön 2:20
• Antagande av kommunalt
verksamhetsområde för vatten
och spillvatten på Käringön
• Antagande av sotningstaxa 2019
Tid och plats
Torsdag den 22 augusti
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Allmänhetens frågestund om budget
Efter att de tre budgetförslagen presenterats och innan våra förtroendevalda startar debatten kan du ställa frågor om dem.

Samtliga budgetförslag finns att
läsa i kommunhusets reception
och på www.orust.se. Vänd och
läs en sammanfattning av majoritetens förslag.

Vill du få ett uttömmande svar på
din fråga är det bäst att skicka in
den till oss i god tid innan mötet.
Använd formuläret på orust.se eller
skriv till Orust kommun, Ekonomienheten, 473 80 Henån.

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 femte året samarbetspartner till Öppet varv. Välkommen att besöka vår monter. Läs
mer om allt som händer i Ellös
under mässdagarna på
www.oppetvarv.se

Nu kan du återvinna ditt matfett
Belastningen på våra reningsverk kan minska om du återvinner
fettet istället för att hälla ut det i avloppet. Du skonar även ditt eget
avlopp från proppar.
När flaskan är full lämnar du in

Med Miljötratten kan du samla
in matfett och matolja i en vanlig pet-flaska. Du gör en god sak
för miljön.

den på återvinningscentralerna
Timmerhult eller Månsemyr.
Det insamlade fettet återvinns
för att framställa biodiesel.

Du kan hämta Miljötratten på
Timmerhult och Månsemyr
samt i kommunhusets reception.

Matfett som hälls i avloppet stelnar och bildar proppar och lukten
av fett kan dra till sig råttor.

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

Kommunfullmäktige
Den 22 augusti
Kommunstyrelsen
Den 28 augusti
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 29 augusti
Med Miljötratten kan du samla in matfett och matolja i en vanlig petflaska.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
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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

Förslag till budget 2020

Skolstart

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2020 med plan för 2021
och 2022 innebär bland annat sänkt skatt med 25 öre per år under
hela planperioden.

Höstterminen för våra grundskolor startar den 19 augusti och
bussar går enligt tidtabell.

Det ger en skattesats på 23,11
kronor per skattekrona för
2020 och 22,61 kronor för år
2022. Budgetförslaget förutsätter höjningar av vissa taxor
och avgifter. Dessa beslutas i
kommunfullmäktige senare i
höst. Det budgeterade resultatet ger ett överskott på 36,7
miljoner kronor år 2020, vilket
är 4,1 % av verksamheternas
nettokostnader. För de två
nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,5 % (+32,1
miljoner kronor) respektive
3,2 % (+29,4 miljoner kronor).
Den föreslagna budgeten ger
oss förutsättningar att uppnå
samtliga finansiella mål för god
ekonomisk hushållning samt att
uppfylla balanskravet.

Första skoldagen är en vanlig
skoldag och lunch serveras.

I budgetförslaget ges nämnderna
sex övergripande mål under tre
målområden; Attraktiv kommun,
Hållbarhet och hushållning samt
Attraktiv arbetsgivare. Dessutom
anges även 21 riktade uppdrag
från den politiska plattform för
planperioden.
I förslaget prioriteras lösningar
på hemmaplan och öppenvård
inom individ- och familjeomsorgen med 4,5 miljoner kronor
under 2020. På grund av försenade effekter av åtgärder från
sektor omsorgs omställningsoch förändringsarbete får sektorn behålla 6,7 miljoner kronor,
som annars budgetramen skulle
ha minskats med år 2020. Sektor
samhällsutveckling omprioriterar
inom befintlig budgetram och
förstärker med fler tjänster för
att verkställa den beslutade bostadsförsörjningsplanen. Sektor
ledning och verksamhetsstöd
får 1 miljon kronor för fortsatt
arbete och införande av e-arkiv,
e-handel, informationssäkerhet
samt ny översiktsplan.

Under 2020 och 2022 ska
samtliga sektorer utom omsorg effektivisera och minska
sina kostnader med 1 %, vilket
motsvarar totalt cirka 5 miljoner
kronor per år. Sektor omsorg
ska sänka sina kostnader under
2022 med 5 miljoner kronor.
Kommundirektören får även
i uppdrag att minska gemensamma kostnader, till exempel
kost, lokalvård, fastighetsskötsel,
fordon, inköp och sjukfrånvaro,
med 4 miljoner kronor per år
under planperioden. Vi behöver
göra effektiviseringar för att
möta kommande kostnadsökningar till följd av bland annat
lägre skatteintäkter och förändrad demografi.
Bland de större planerade investeringsprojekten finns ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk,
VA-ledningar som binder ihop
VA-nätet på ön, Slussen som
nytt VA-verksamhetsområde
samt en vattenledning till Rossön. Vi bygger om två särskilda
boende för äldre, Strandgården
och Ängsviken. En ny förskola
planeras i Svanesund. Till grund
för planering av investeringar
finns beslutad VA-plan samt
förslag till lokalförsörjningsplan
för perioden 2019-2023. Investeringsåtgärder ska också vidtas
i hamnen i Henån samt vid ån
i Henån. Mollösunds hamn ska
klimatsäkras i samband med
exploatering.
Investeringsbudgeten för 2020
uppgår till högst 150 miljoner
kronor och för de två nästföljande åren 100 miljoner
kronor och 200 miljoner kronor.
Den höga investeringsnivån
kräver ny upplåning under planperioden och låneskulden beräknas öka, med högst 190 miljoner kronor, till 805 miljoner
kronor i slutet av år 2022.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 4 september 2019

Inför höstterminen kan det vara
justeringar i tidtabellen för linjetrafiken. Vi rekommenderar dig
att besöka Västtrafiks reseplanerare och söka aktuell resväg,
använd datumet 19 augusti.

Anhörigstöd
Vi erbjuder flera olika anhöriggrupper för dig som vårdar och
stödjer din närstående.

Tanken är att du träffar andra i
liknande situation. I höst startar
två nya grupper. Den ena är en
självhjälpsgrupp är riktad till
dig som är anhörig till någon
med beroendeproblematik. Den
andra gruppen vänder sig till
dig som har vuxet barn med
funktionsvariation.
För mer information kontakta
vår anhörigkonsulent Carita
Nurmi, växel 0304-33 40 00.

Bra att veta om din
barnomsorgsfaktura
Undrar du varför du får en
faktura för barnomsorg på
sommaren när ditt barn inte
nyttjar platsen och varför är
den dyrare då.

Vi använder maxtaxa enligt
Skolverkets riktlinjer. Avgiften
tas ut 12 månader per år och
betalas även om barnet under
viss tid inte nyttjar platsen, till
exempel vid förälders semesterledighet. I augusti det år ditt
barn fyller 3 år och tills dess
hen börjar förskoleklass eller
grundskola, har barnet rätt till
allmän förskola 15 timmar per
vecka. Den allmänna förskolan
är avgiftsfri under terminstid
och 15 timmar per vecka dras
då av din faktura. Detta innebär
att barnomsorgsavgiften är lite
dyrare under sommarlovet, när
det inte är allmän förskola.

