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Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Björn Martinsson
Tel: 0304-334780
E-post: bjorn.martinsson@orust.se

Information angående indraget anslag för gatubelysning 2017
Kommunfullmäktige för Orust kommun antog i augusti 2016 budget för 2017 (med plan för
2018 och 2019). Denna budget innebär ekonomiska inskränkningar för många kommunala
verksamheter. Bland annat innebär det att anslaget för drift av gatubelysningen tas bort från
och med 2017.
Utskottet för samhällsutveckling har vid sitt sammanträde den 29 november 2016 gett förslag
till Kommunstyrelsen att utöka budgetramen i syfte att införa en tillfällig bidragsform under
2017 för föreningar som slutit avtal med vägbelysningsleverantör.
Ur protokollet från den 29 november kan läsas bland annat följande:

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
• att utöka budgetramen för förvaltningsområde samhällsutveckling med 800 000
kronor i syfte att införa en tillfällig bidragsform 2017 för föreningar som slutit avtal
med leverantör om vägbelysning, där bidrag kan utgå med max 85 % på helårsbasis
(januari-december) av motsvarande kostnad 2016, och
• att kommunen finansierar belysningen 100 % januari-mars 2017 under en
omställningsperiod, och
• att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att snarast ta fram regelverk för den
tillfälliga bidragsformen 2017 med framtida utfasningsplan,

OBS! Detta är ett förslag från utskottet till Kommunstyrelsen(KS).
Förslaget behandlas på KS möte den 19 december, och därefter vet
vi om KS har beslutat i enlighet med utskottets förslag.

Med anledning av detta så inbjuds en representant från er förening till ett dialogmöte i
Kommunhuset på någon av följande tidpunkter;
• Måndag den 12 december kl 17-18
• Torsdag den 15 december kl 16-17
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Alla dagar i sammanträdesrum Årholmen med ingång från gaveln på Kommunhuset(mot
rondellen)
Anmäl gärna via e-post tekniskaenheten@orust.se vilket datum ni vill komma.
För att komma i kontakt med mig på telefon, ring 0304-33 47 80.
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