
 
 

Datum: 2015-06-09 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Sotenäs näringslivsråd 
Möte 2-2015 

29 maj kl. 8.00 – 9.30  

 

Medverkande: 

Företagarna  Jan-Erik Feldt 

Kusthandlarna Göran Ohlsson 

LRF  Håkan Christensson 

Turistföreningen Anders Rosén 

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

Mekanisk industri Peter Lundin 

Sotenäs kommun Mats Ove Svensson 

  Tomas Larsson 

Gäster  Björn Martinsson teknisk chef, Sotenäs kommun 

  Bo Hallgren miljö- och byggchef, Sotenäs kommun 

Ej närvarande Chatrine Frizell 

 

Agenda: 

 

1. Alla välkomnades, särskilt våra nya representanter för livsmedels- och den 

mekaniska industrin, av ordförande Mats Ove S. 

 

2. Presentationsrunda genomfördes. 

 

3. Till justerare valdes Håkan C. 

 

4. Dagens agenda fastställdes. Punkterna 6, 8b samt 9 utgick på grund av tidsbrist. 

 

5. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 

 

7. Kort information från kommunen  

a) Kommunens organisation: 

Mats Ove S beskrev kommunens organisation, värdegrund, vision, 

inriktningsmål mm. Se bilaga 1. 

b) Upplåtelse av mark: 

Björn M beskrev kortfattat hur kommunens markinnehav regleras vid 

arrende och försäljning mm. Se bilaga 2. 

c) Avgifter som kommunen debiterar företagen: 

Ett önskemål finns från näringslivet att fakturering sker efter tillsyn och inte 

som nu, innan tillsyn.  

Bo H beskrev kortfattat vad som reglerar kommunens faktureringar för 

tillsyn. Kommunen fakturerar i början av året för tillsyn som sker under 

samma år.  
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Har inte tillsyn skett under året skall inte företagare bli fakturerad 

nästkommande år. Kommunen är öppen för att diskutera en förändring av 

denna rutin för att istället fakturera efter tillsyn. Detta innebär dock ett 

merarbete för kommunen och en sådan förändring berör då även Lysekil och 

Munkedal. Bo H tar med sig frågan till organisationen. Bo H kan återkomma 

vid ett senare tillfälle för att mer i detalj beskriva hur kommunens arbete 

fungerar inom detta område. 

 

8. Verksamhetsfrågor 

a) Förslag till rådets mål och syfte. 

Tomas L föredrog förslag till mål och syfte. 

 

Beslut: 

Rådet beslutade att fastslå förslaget till mål och syfte. Se bilaga 3. 

 

c) Företagarfrukost:  

Tomas föredrog kortfattat resultatet av en enkel enkät som fanns vid 

frukostmötet den 26 maj. Resultatet kan sammanfattas till: Riktigt bra!  

Lämpliga teman, enligt förslag på enkäten, kommer att lyftas på 

frukostträffarna. Se bilaga 4. 

Nästkommande företagarfrukost blir den 29 september kl. 7.30 – 9.00 på 

Fiskauktionen på Smögen. 

 

10. Nästa möte den 20 augusti kl. 8.00 på kommunhuset. Rådet skall då bland 

annat diskutera: Hur arbetar vi för ett bättre företagsklimat?  

 

11. Ordförande tackade för sig eftersom detta var hans sista arbetsdag före 

pension. Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla för ett bra möte. 

 

 

 

Ordförande 

Mats Ove Svensson 

Kommunchef 

 

 

Justerare 

Håkan Christensson, LRF   

 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 


