Budget 2018

Öppet varv 2017

På kommunfullmäktiges möte ska budget 2018 med plan för 2019

Boka in årets båthändelse,

och 2020 antas. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till

Öppet Varv i Ellös, den 25-27

Kulturhuset Kajutan i Henån eller att titta på mötet via webb-TV.

augusti 2017 - Skandinaviens

Innan budgeten presenteras och innan våra förtroendevalda ledamöter
startar debatten får allmänheten ställa frågor om den. Budgetförslaget
finns att läsa i receptionen i kommunhuset eller på www.orust.se. Vänd
och läs en kort sammanfattning av förslaget och hur du gör om du vill
ställa en fråga om budgeten.

största segelbåtmässa.

Några punkter på
dagordningen
• Allmänhetens frågestund om
budget.
• Antagande av Budget 2018
med plan för 2019 och 2020.

• Antagande av del 1 av VAplan 2017.
Tid och plats
Torsdag den 24 augusti
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Rådgivning för vatten och avlopp
Nu kan du kontakta vår nya vatten och avloppsrådgivare för att få
råd med frågor som gäller vatten och avlopp. Det gäller både vatten och
avlopp för enstaka hushåll eller för större bebyggelsegrupper som vill hitta nya
lösningar. Det kan även handla anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nya planer i Henån och Svanesund
Vi har startat ett pilotprojekt med medborgdialog som handlar
om utveckling av Henåns och Svanesunds centrum.

De nya planerna syftar till att skapa nya boenden och lyfta orternas
centrum för att skapa nya förutsättningar för affärsmöjligheter och företag.
En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever, verkar samt
besöker Svanesund och Henån. Arbetet startade med en enkät och en digital karta som är öppna till den 28 augusti. Under hösten kommer dialogen
fortsätta i form av möten med fokusgrupper. Vi kommer att bland annat
träffa barn, föreningar, pensionärer och företagare. Alla idéer och tankar
blir ett underlag i planprogrammet och i kommande detaljplaner.

Fredag och lördag är mässan
öppen klockan 10:00 till 18:00
och på söndag öppnar mässan
klockan 10:00 och stänger klockan 16:00. Det är som vanligt
gratis inträde och fri parkering.
Öppet Varv är den enda båtmässa i världen där du kan se hur
båtbyggeriet går till. Nytt för i år
är en karibisk bar med mat och
fullständiga rättigheter. Vi är för
fjärde året samarbetspartner till
mässan. Välkommen att besöka
vår monter. Läs mer om allt som
händer i Ellös under mässdagarna
på www.oppetvarv.se

Vill du hyra ut till
nyanlända?
Har du en stuga, en lägenhet
eller ett rum att hyra ut?

Det finns stort behov av boende
till nyanlända flyktingar med
uppehållstillstånd som anvisas
till vår kommun. Vi förmedlar
bostaden, men kontraktet skriver du med din hyresgäst. Läs
mer på vår webbplats.

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

Kommunfullmäktige
24 augusti
Kommunstyrelsen
30 augusti
Miljö- och byggnadsnämnden
24 augusti
De nya planer ska ge förutsättningar för både boende och företag i Henåns och Svanesunds
centrum. Var med och tyck till och ge oss din bild av framtiden.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
e-post: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 6 augusti 2017

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

Budget 2018 med plan för
2019 och 2020
Den politiska majoriteten har
upprättat ett budgetförslag för
2018 med plan för 2019 och
2020 som kommunstyrelsen
ställde sig bakom den 21 juni.
En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras
utifrån ett antal antaganden.

Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål
att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges sju riktade
uppdrag under planperioden
utifrån den politiska plattformen.
Samtliga finansiella mål för god
ekonomisk hushållning är utifrån
förutsättningarna i den föreslagna
budgeten möjliga att uppnå.
Det budgeterade resultatet uppgår
till 33,6 miljoner kronor år 2018,
vilket utgör cirka 3,8 procent av
verksamheternas nettokostnader.
För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2 % (ca
+18 miljoner kronor) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en oförändrad
skattesats om 23,61 kronor per
skattekrona för hela planperioden.
Budgetförslaget förutsätter vissa
höjningar av taxor och avgifter.
I budgeten har verksamheternas budgetram justerats utifrån
volym- och kvalitetsförändringar.
Det innebär att vi fördelar våra
resurser utifrån befolkningsförändringar, till exempel fler äldre
som behöver hemtjänst och fler
barn i barnomsorgen. För att
kunna möta den demografiska
förändringen och samtidigt skapa
förutsättningar för tillväxt och
utveckling, behöver kostnadsanpassningar göras. Anpassningar
till en minskad kostnadsram, likt
andra jämförbara kommuner med
samma förutsättningar, genomförs succesivt utifrån en beslutad

handlingsplan inom förvaltningsområde omsorg under hela
planperioden. En övergripande
budgetanpassning ska ske inför
2019 med -1 % samt för 2020
med -2 % för alla verksamheter
förutom omsorg som följer sin
framtagna handlingsplan.
Investeringsbudgeten uppgår till
187,4 miljoner kronor år 2018.
Snittet på investeringsnivån över
planperioden 2018-2020 uppgår
till 160,4 miljoner kronor per år.
Drygt häften av investeringsnivån
avser affärsdrivande verksamhet
(Vatten och avlopp, renhållning
och fjärrvärme). De största investeringarna inom skattefinansierad
verksamhet är anpassningar av
befintliga lokaler till ny verksamhet, gång- och cykelvägar, ITinvesteringar, exploateringar samt
översvämningsåtgärder. Inom
affärsdrivande verksamhet är
ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk, utbyggnad av vattenledning vid Rossö, samt vattenledningar från exploateringsområden
stora investeringsprojekt. Den
fortsatt höga investeringsnivån gör
att viss nyupplåning är nödvändig.
Låneskulden beräknas öka från
740 miljoner kronor år 2016 till
972 miljoner kronor år 2020.

Ställ frågor om budget
Det finns som vanligt möjlighet
att ställa frågor om budgetförslaget på fullmäktiges möte.

Förslaget presenteras på mötet
och innan våra förtroendevalda
ledamöter startar debatten får
allmänheten ställa frågor om
budgetförslaget. För att få ett
uttömmande svar måste dina
frågorna vara inkomna i god
tid före sammanträdet. Använd
formuläret på www.orust.se eller
skriv till Orust kommun, kommunstyrelseförvaltningen, 473
80 Henån, så snart som möjligt.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 14 september 2017

Kontaktpersoner sökes –
bli någons kompis
Vill du göra skillnad för en medmänniska? Vi söker kontaktpersoner till
personer i varierande åldrar med
olika funktionsskillnader – fysiska,
psykiska och/eller intellektuella.

Som kontaktperson är du en
medmänniska och kompis till
någon som behöver socialt stöd.
Du bidrar så att en person med en
funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra. Det kan
exempelvis vara att delta vid olika
fritidsaktiviteter, följa med på en
fika, gå på bio eller ta en promenad. Du jobbar med ungdomar
eller med vuxna utifrån dina egna
önskemål. Du förväntas inte ge
professionellt stöd. Du är istället
någon som den enskilde kan prata
med och som ger ett stöd i vardagen. Att vara kontaktperson är ett
uppdrag som bygger på frivillighet. Du ersätts med ett arvode och
en omkostnadsersättning. Arvodet
är skattepliktigt och kan variera
beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen
ska täcka de utlägg som du har
i samband med ditt uppdrag.
Innan du påbörjar ditt uppdrag
måste du lämna in ett utdrag från
belastningsregistret. Om du vill
veta mer om hur det är att vara
kontaktperson är du välkommen
att höra av dig. Ring vår växel
0304-33 40 00 så kopplar de dig
till rätt person.

Dessutom...
...Ungdomsmottagningen i
Henån flyttar den 28 augusti
till Södra Strandvägen 19A.
...våra grundskolor startar den
21 augusti och bussarna går
enligt Västtrafiks nya tidtabell.
.....Orust gymnasieskola startar
den 21 augusti klockan 09:00.
...komvux och SFI startar den
16 augusti med ett möte klockan
09:00 på Skolvägen 1 i Henån.

