Kommunfullmäktige sammanträder

Delårsrapport 2016

Torsdag den 13 oktober sam-

ekonomiska resultatet samt

manträder fullmäktige. Mötet

verksamheter som bedrivs

är öppet för allmänheten. Du

och händelser från januari till

är välkommen till Kulturhuset

augusti.

Kajutan eller titta via webb-TV.

Resultatet de första åtta månaderna är plus 35,3 miljoner
kronor som ska jämföras med
budgeterat plus på 12 miljoner
kronor. Trots att förvaltningsområde omsorg redovisar en
negativ budgetavvikelse på
minus 17,3 miljoner kronor,
kompenseras detta av positiva
budgetavvikelser inom övriga
verksamheter och finansiella
poster.

Tid och plats
Torsdag den 13 oktober
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån
Några punkter på
dagordningen
• Ekonomisk delårsrapport
januari till augusti 2016.
• Prövning av begäran om
planbesked för Kila 1:73
m.fl. byggande av 30 stugor
i anslutning till Handelsman
Flink.
• Valärenden, Interpellation
och frågor.

Delårsrapporten beskriver det

I delårsrapporten redovisas också
en helårsprognos. Bedömningen
är att det blir ett positivt resultat
på 3,1 miljoner kronor vid årets
slut. Det ska jämföras med det

Öppet hus
Du är välkommen till Orust gymnasieskola och Vuxenutbildningen
torsdag den 27 oktober. Vi finns i Henån.

Mellan klockan 17:00-19:00 visar vi upp all vår verksamhet på Vågen,
Skolvägen 1, Henån. Det är den svarta byggnaden mellan Henåns skola
och sporthallen.
Orust gymnasieskolas utbildning Hantverk, båtbyggeri och finsnickeri,
har Öppet hus klockan 13:00-18:30. Du är välkommen att besöka deras verksamhet i Orust båtbyggarutbildnings lokaler nära busstationen.

budgeterade resultatet på plus
11,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på minus 8,5 miljoner
kronor beror framförallt på
förvaltningsområde omsorgs
prognos på minus 19 miljoner
kronor. Dessutom beräknas
skatteintäkterna bli lägre än
budgeterat. Omsorgens befarade
underskott kompenseras av att
flera andra förvaltningsområden
har positiva budgetprognoser.
Avvikelsen för omsorg beror
främst på högre kostnader för
placeringar av unga, men även
för högre kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst, särskilda
boenden och personlig assistans.
För att lindra årets budgetavvikelse införs tillfälliga stoppåtgärder inom omsorgen. Övriga
förvaltningsområden uppmanas
till generell återhållsamhet.
Prognosen för investeringar
uppgår till 152,6 miljoner vilket
är inom den budgeterade nivån
på 207 miljoner. Bland de större
investeringarna finns Bagarevägens nya förskola, renovering
och ombyggnader av Ängås och
Henåns skolor, vattenledning
mellan Henån-Slussen samt
vatten- och avloppssanering i
Kungsviken.

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

Orust gymnasieskola och Vuxenutbildningen har Öppet hus torsdag den 27 oktober. Vågen, Skolvägen 1, Henån.

Miljö- och byggnadsnämnden
20 oktober

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen telefon 0304-33 44 86
epost: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr. 8 oktober 2016

Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Polisen och kommunen.
Du träffar oss den 6 oktober
klockan 15:00-18:00 i Svanesund, vid Centrumhuset.
Den 7 oktober Klockan 16:0019:00 vid Henåns Hamntorg.
Den 8 oktober klockan 12:0015:00 i Ellös, vid Hemköp.

på bar mark utan gör det med
någon form av uppsamling
under båten, exempelvis en duk
eller presenning. Du lämnar in det
som samlats ihop på en återvinningscentral som farligt avfall eller
vid båtklubbens miljöstation.

Saknar du slutbetyg
Lantbruksplast

Har du läst på gymnasiet eller

Musikskolan fyller 50 år

Du kan lämna in lantbruksplast

komvux med betygsskalan IG,

Vi firar det med en jubileums-

för återvinning på Månsemyrs

G, VG eller MVG men saknar ett

vecka den 24-29 oktober.

återvinningscentral onsdag

slutbetyg?

Välkommen att fira med oss.

den 19 oktober.

Vi bjuder in alla till konserter
med elever från Orusts Musikskola i Kulturhuset Kajutan
måndag till torsdag klockan
18:30. Det blir en stor final med
Jubileumskonsert i Torps kyrka
lördag den 29 oktober klockan
17:00. Det är fri entré till konserterna.

Återvinningsstationen tar emot
lantbruksplast mellan klockan
09:00-15:00. Följer du SvepReturs
anvisningar för lantbrukets plaståtervinning är det kostnadsfritt.

Om du inte blir klar med resterande kurser innan årsskiftet
kan du inte få ett slutbetyg i det
gamla betygssystemet. Kontakta
Christina Antonsson, studieoch yrkesvägledare e-post: christina.antonsson@orust.se

Ammunitionshylsor
Vi tar gärna emot tomhylsor

Distansutbildning

men om hylsan hamnar i det

Orust Lärcentrum erbjuder För-

övriga skrotet tar våra motta-

skollärarprogrammet med start

(psst.. det vore väldigt roligt om
du som har gått på musikskolan
eller arbetat på musikskolan vill
vara med och fira med oss. Läs
mer på www.orust.se)

gare inte emot leveransen.

våren 2017 och Grundlärarpro-

En särskild behållare för tomhylsor finns på Månsemyr och
Timmerhult. Tack för att du
sorterar rätt.

gram med start hösten 2017.

Nationella anhörigdagen

Råd till båtägare

Vi vill uppmärksamma anhöri-

Tänk på vår miljö och tvätta

gas livssituation extra denna

din båt som är målad med

dagen genom att bjuda på

giftig båtbottenfärg på en

Dessutom....

kaffe och tårta.

anläggning med spolplatta och

Den 6 oktober är du varmt
välkommen till caféerna på
Strandgården, Ellös, Kaprifolgården, Henån eller Eklunden, Svanesund som har öppet klockan
09:00-14:00. Du kan välja var
och när du vill avnjuta din fika.

efterföljande reningssteg.

... har Henåns bibliotek öppet
den 17/10, 14/11 och 12/12
klockan 16:30-17:30 för dig
med funktionsnedsättningen
elöverkänslighet. Då är bland
annat det trådlösa nätverket
avstängt.

Polisens medborgarlöfte
Har du idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten och
minska brottsligheten där du bor?

Välkommen att lämna dina
synpunkter, tips och idéer till

Det finns flera anläggningar för
miljöanpassad båtbottentvätt på
Orust. Fråga gärna på din närlig-

gande serviceanläggning om de
har miljöanpassat båtupptag.
Det är inte lämpligt att tvätta
båten på grusplan, gatan, garageuppfarten eller båtrampen
då gifter från båtbottenfärg kan
spridas till miljön. För att inte
förorena marken under åten bör
du inte skrapa båtbotten

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 10 november

Förskollärarprogrammet, 210 hp,
från Karlstads universitet är sökbar fram till 2016-10-17. Hösten
2017 kommer vi att erbjuda
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp.

... vill vi passa på att rikta ett
stort tack till alla er som tog
emot feriepraktikanter i sommar. Ni är oerhört värdefulla
och vi ser fram mot ett gott samarbete nästa sommar också.

