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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 

 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-02-01, klockan 08:15 – 11:30 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Anders Arnell (M) 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Lars Larsson (C) 
 Michael Relfsson (FO) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 6 februari klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 15 - 19 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-02-01 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2023-02-07 nedtagande   2023-03-01 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Karlsson (S) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Ulf Sjölinder (KD) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Hanna Jidbratt, digitaliseringssamordnare § 15 

Anna Sandberg, folkhälsoutveckling § 16 

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef § 16 - 17 

Ann-Katrin Otinder, HR-chef § 18 

Christoffer Vikström, byggchef § 19 

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling § 19 
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§ 15 KS/2023:66 

Ïnformation från digitaliseringssamordnare omsorg 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringssamordnare från omsorg ger information om sitt uppdrag. 

Information ges om: 

- Vad som ingår i uppdraget. 

- Vad som har genomförts under föregående år. 

- Plan för framtiden. 

- Vad tjänsten har medfört. 

- Varför fokus på digitalisering behövs. 
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§ 16 KS/2023:66 

Information om IOP - Idéburet Offentlig Partnerskap 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information ges om vad Idéburet Offentligt Partnerskap innebär. Orust kommun har idag ett IOP 

tillsammans med Junis för Klubb BUSA. 

IOP är en samverkansform, där man ingår partnerskap med en annan organisation. 

Dialog förs kring hur man kan samverka i ett IOP och hur vi kan arbeta vidare kring detta. Dialog 

förs också om hur frågan ska arbetas med organisatoriskt. 
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§ 17 KS/2022:1954 

Information om kommunens medlemskap i SERN - Sweden Emilia Romagna Network 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef ger information om kommunens medlemskap i Sweden Emilia Romagna Network 

(SERN). Organisationen bildades 2005, Orust är medlem sedan 2014. Medlemskapet kostar 8000 kr 

per år. 

En genomgång av fördelar med medlemskapet ges, samt en redovisning av tre större projekt som 

kommunen har medverkat i. En information om ett pågående projekt, Business Attraction Skills 

(BAS) ges. Projektet är finansierat av SERN och ger erfarenhetsutbyte samt hjälp i att vidta åtgärder 

för att uppnå ny EU-lagstiftning. 
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§ 18 KS/2023:109 

Dialog om ledarskap i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef ger information om framtagande av ny ledarskapsplattform för Orust kommun. 

Ledarskapsutveckling är en del i Vision 2040, där kommunen som arbetsgivare ska vara nytänkande, 
lyhörd och inkluderande i sitt ledarskap. 

En genomförandeplan presenteras. Vid genomförda chefsdagar har ledare i kommunen lämnat 
synpunkter, tankar och idéer kring hur ett ledarskap bör vara och vilka förutsättningar som behövs. 

En dialog förs om förväntningar och viktiga principer kopplade till ledarskapet. Inspel ges bland 
annat på att man behöver väva in ekonomiskt ansvar, aktivt ledarskap och ledarskap med respekt för 
medarbetare. 
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§ 19 KS/2023:66 

Information om bedömningar av ansökningar om solceller 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggchef informerar om lagstiftning och regelverk kopplat till ansökningar om solceller. 

Information ges också om olika typer av solceller och solfångare, samt att dessa kan vara påverkade 

av olika regelverk.  

En dialog förs om tillämpningar inom kommunen, och hur de olika orterna påverkas av detta.  
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