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Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-03-08, klockan 08:15 – 10:30 

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 Lars Larsson (C), Catharina Bråkenhielm (S) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 13 mars klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 35 - 37 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-03-08 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2023-03-14 nedtagande   2023-04-04 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Henån 

 

 

 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Karlsson (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Ulf Sjölinder (KD) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Ronnie Nilsson, fastighetschef § 35 

Ronny Svensson, näringslivsutvecklare § 36 

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef § 36 

Anette Johansson, enhetschef § 37 
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§ 35 KS/2023:28 

Information pågående fastighetsprojekt 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef ger uppdaterad information om pågående fastighetsprojekt. 
Tidplan presenteras för projekten och mer djupgående information samt bilder ges för byggnationen 
av Ellös förskola, ombyggnation av Ågården samt byggnation av Svanesunds förskola. 
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§ 36 KS/2023:66 

Information om blå näringar, KS 2023 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare ger, tillsammans med utvecklingschef, information om de blå näringar som 

olika företag och organisationer arbetar med på Orust, eller med koppling till Orust. 

Ett stort intresse och nytt synsätt kring de blå näringarna ses.  Det finns olika anledningar till att 

tillvarata mer av de resurser som finns i havet. Av det som fiskas upp blir idag enbart ca 15 % mat 

och ett stort arbete pågår med att ställa om produktionen så att restprodukterna i större utsträckning 

kan användas som livsmedel. 

Exempel på olika pågående projekt ges, och även en översikt av hur forskning, företag och offentlig 

förvaltning samarbetar för att stödja utvecklingen. 
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§ 37 KS/2023:66 

Information från arbetsmarknadsenheten, KS 2023 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för arbetsliv och försörjning ger arbetsutskottet information om hur 

arbetsmarknadsenheten arbetar, om mål och syfte för verksamheten samt information om budget 

och statistik. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med kompetenshöjande insatser, som arbetsträning i kommunens 

verksamhet och hos företag, hjälp till studier samt att hjälpa till med olika ansökningshandlingar. 

Man arbetar med evidensbaserade arbetsmetoder. 

Enheten arbetar med ett flertal samarbetspartners, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundet Väst och andra kommuner i närområdet.  

Vid mätning i januari 2023 var 3,5 % av personer 16 – 64 år, bosatta på Orust, öppet arbetslösa, att 

jämföra med 6,5 % för hela riket och 5,8 % för Västra Götalands län. 
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