Kommunfullmäktige sammanträder

Drop in hos

Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset

Vakansförmedlingen

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

Nyfiken på jobb inom vård- och

Vi har tekniska problem med Webbsändning av kommunfullmäktige och
kan inte garantera att direktsändningen fungerar från mötet. Om det inte
fungerar räknar vi med att du ska få möjlighet att se sändningen i efterhand.

stöd och omsorg? På vår Drop

Några punkter på
dagordningen
• Delårsrapport augusti 2017
• Antagande av VA-taxa
• Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
• Ersättning vid upplåtelse

av servitut för sjöbodar och
bryggor samt försäljning av
mark för sjöbodar
Tid och plats
Torsdag den 12 oktober
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Sänkt helårsprognos, men fortsatt positiv
avvikelse mot budget i delårsrapporten

in har du möjlighet få information och ställa frågor.

Välkommen måndag den 25
september och den 27 november,
klockan 15:00-18:00. Vakansförmedlingen, Södra Strandvägen 19
C, Henån, intill busstationen. På
dörren står det även Rehabenheten,
ring på så kommer vi och öppnar.

Insamling av
ensilageplast
Månsemyrs återvinningscen-

I vår delårsrapport januari till augusti, är bedömningen att prog-

tral torsdag den 2 november

nosen för hela 2017 blir en positiv avvikelse mot budget med plus

klockan 07:15-18:45.

1,7 miljoner kronor. Det är en försämring med 6,3 miljoner kronor

SvepRetur erbjuder lantbrukare,
odlare och hästägare att lämna sin
plast för återvinning. Följer du SvepReturs anvisningar för Lantbrukets
plaståtervinning är det kostnadsfritt.

jämfört med den prognos som gjordes i april.

Bedömningen är att resultatet blir plus 34 miljoner kronor på helåret
jämfört med det budgeterade resultatet på plus 32,3 miljoner kronor.
Prognosen är att verksamheterna tillsammans får en negativ budgetavvikelse på minus 14,1 miljoner kronor på helåret. Det är en försämring
med 6,3 miljoner kronor jämfört med prognosen som gjordes i april.
Omsorgen (-12,9 miljoner), lärande (-3,3 miljoner) och fjärrvärmeverken (-800 000 kronor) är de verksamheter som har negativa prognoser.
Läs fortsättning på nästa sida.

Vi bygger om entrén till kommunhuset
Den 2 oktober stängde vi tillfälligt vår huvudentré i samband med ombyggnad.

Arbetet beräknas ta cirka två månader. Under ombyggnaden har vi en tillfällig
entré. Du hittar den vid den norra gaveln på kommunhuset, nära rondellen.

Novelltävling
Du som är mellan 13-20 år kan
vara med i bibliotekets novelltävling.

Ämnet är fritt på max. fyra
A4-sidor. Skicka ditt bidrag via
www.orust.se senast 16 oktober.
Prisutdelning är den 31 oktober.

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

Kommunfullmäktige
12 oktober
Kommunstyrelsen
25 oktober
Miljö- och byggnadsnämnden
19 oktober
Ordinarie entré är markerad med en röd pil och den tillfälliga entrén är markerad med en
grön pil.
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 8 oktober 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

Fortsättning prognos...
Orsaken till underskottet förklaras främst av höga kostnader för
placeringar inom individ- och
familje-omsorgen. Dessutom är
det högre personalkostnader inom
särskilda boenden och hemtjänst.
Ett omfattande arbete pågår för att
det ska bli en lägre kostnadsnivå
inom omsorgen. Detta omställningsarbete tar tid och åtgärder
som genomförts har ännu inte fått
den effekt som man bedömde i våras. Avvikelsen inom förvaltningsområde lärande kopplas främst till
grundskolan och då bland annat
elever med behov av särskilt stöd.
Det har även blivit högre personaloch lokalkostnader inom förskolan.
Prognosen för övriga nämnder och
förvaltningsområden har positiva
budgetavvikelser eller nollprognos
för hela året.

nor. Det är 9,1 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat till
och med augusti. Jämfört med
samma period föregående år är
årets delårsresultat 11,4 miljoner
kronor bättre.

Idrottens utbildningsvecka på Orust

vattnet under 73 olika tillfällen
på minst 10 olika platser enligt ett
schema. Provtagningar sker alltså
minst en gång i veckan, året runt.
Förutom dessa prov på vatten från
vattenverket, så tas prover även på
råvattnet till vattenverket ett 10-tal
gånger jämt fördelat under året.

Vecka 46 är det Idrottens

Livsmedelsverkets rekommendationer

utbildningsvecka på Orust. Det

När du när rekommenderas att koka

blir en vecka full med inspi-

dricksvatten så kokar du allt vatten som ska

rerande föreläsningar för alla

drickas eller användas i matlagning. Koka

som är tränare, aktivitetsledare

upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare

inom barn- och ungdomsidrott,

tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus

förälder, vårdnadshavare, ung-

och parasiter dör när vattnet kokas. Häll

dom och styrelsemedlem.

upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord

Från måndag den 13 november
till torsdag den 16 november
erbjuds du en vecka full av
möjligheter till inspiration och
utveckling. Information och
anmälan finns på vår webbsida.

kanna, flaska eller annan behållare och låt
det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller
svalare – gärna i kylskåpet. Använd kokt
dricksvatten till att blanda saft eller andra
drycker, brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer vattnet tills det kokar.
Använde det till att göra is, skölja frukt och

Centrala poster som generella
statsbidrag, ofördelad budget, fastighetsförsäljningar samt finansiella
intäkter och kostnader väger upp
verksamheternas negativa prognoser då dessa har positiva avvikelser
mot budget.
Utgifter för investeringar bedöms
bli 119,4 miljoner kronor (budget
170,3 miljoner). De största projekten är renovering av Strandgårdens
kök, ångbåtsbrygga i Edshultshall,
åtgärder för kajen i Ellös, åtgärder för att förhindra översvämningar i Henån, ombyggnation
av kommunhuset, ombyggnad i
Ängås skola, vatten- och avlopp
i samband med exploatering i
Kungsviken, överföringsledning
mellan Slussen och Uddevalla samt
utbyggnad av bredbandsstrukturen
på landsbygden.
Resultatet till och med sista augusti
visar ett plus på 46,7 miljoner kro-

Vatten, ett livsmedel

grönsaker som inte kokas och borsta tänder.

Vi ansvarar för en dricksvatten-

Dricksvatten som inte kokas kan användas

anläggning som levererar

till att laga mat som ska kokas i vatten, till

vatten till kunder och omfattas

exempel potatis, ris och pasta. Tvätta händer

därför av Livsmedelsverkets

och ansikte, duscha, men se till att små

föreskrifter om dricksvatten.

barn inte sväljer vatten, undvik att bada.

Prov på det vatten som levereras
från vattenverket tas med jämna
mellanrum och skickas in för analys hos ackrediterat laboratorium.
Vi följer de gräns- och parametervärden som Livsmedelsverket
föreskriver. Vid avvikelser från
dessa meddelas våra kunderna,
vanligtvis via vår hemsida, lokalradio och andra media.

Diska i diskmaskin på högsta temperatur,

Använd vår driftinformation
Anslut dig till vår driftinformation. Då får du SMS eller e-post
när det händer något i ditt område. Du registrerar dig med ditt
kundnummer och mätarnummer
som finns på din faktura.
http://orust.avbrottsinfo.se
Under året tar vi prov på ren-

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 1 november 2017

använd torkprogram. Diska för hand, låt
disken torka innan den används. Du kan
tvätta kläder, städa och rengöra ytor samt
vattna blommor och spola toaletten. Källa
Livsmedelsverket.

Dessutom...
...finns nya regler för dig
som vill anlägga en enskild
avloppsanordning. Mer information om vad som gäller finns
under fliken Bygga bo miljö på
www.orust.se
...pågår arkeologiska undersökningar och avverkning
som förberedelser för den nya
vägsträckan Säckebäck-Varekil.
....fram till den 23 oktober
du kan lämna förslag till årets
kulturpristagare.

