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Sotenäs näringslivsråd
Möte 5-2015
27 november kl. 8.00 – 9.30
Medverkande:
Företagarna
Kusthandlarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekanisk industri
Sotenäs kommun

Jan-Erik Feldt
Göran Olsson
Håkan Christensson
Kjell Andersson
Glenn Lorentzon
Peter Lundin
Maria Vikingsson
Tomas Larsson

Agenda:
1. Alla välkomnades av ordförande Maria Vikingsson.
2. Till justerare valdes Jan-Erik F
3. Dagens agenda godkändes utan ändringar
4. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Företagarna har varit på ett möte i Uddevalla för dialog med polisen. Enligt
en större enkät har 33% av företagen varit utsatta för inbrott men endast 23% av dessa brott klaras upp, de flesta avskrivs utan åtgärd. Dessutom ökar
antalet bluffakturor. För att möta dessa problem var man överens på mötet
att polisens lokala närvaro är mycket viktig.
b) Kusthandlarna
Föreningen har fullt upp. Den 27/11 genomfördes Ljuskväll med fackeltåg.
Den 12/12 blir det julmässa. Det arbetas även inför nästa års Oktobermässa
den 29/10 2016. Föreningen blir större och har idag ca 60 medlemmar.
c) LRF
Föreningen är fortsatt involverade i arbetet med det nya Vattendirektivet.
Det är en svår fråga som kan få stora konsekvenser för hela samhället på
många olika sätt. Beslut var tidigare planerat att tas under december men har
nu flyttats fram, viket troligen är positivt eftersom många frågor inte är lösta.
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Ett av problemen är bland annat skyddszoner kring alla vattendrag.
Kommunen är också involverade i frågan. I övrigt kommer det positiva
signaler kring effekter av arbetet med mer miljöanpassade produkter och
verksamheter inom jordbruket.
d) Turistföreningen
Turistföreningar har problem med engagemang i föreningen och har svårt att
hitta personer som vill arbeta i styrelsen. Nästa årsmöte kan bli avgörande
för föreningens framtid.
En oro finns i Turistföreningen kring boendemöjligheter under sommaren
2016. Antalet besökande som övernattar i kommunen har stor betydelse för
restauranger och andra direkt berörda företag i kommunen. Det allvarligt om
platserna inte finns tillgängliga till besöksnäringen nästa säsong.
Svar från Maria V: Kommunens mål är att ha en kommunal verksamhet som
fungerar i alla delar. Kommunen har idag tagit emot ca 350 flyktingar och 60
ensamkommande. Belastningen på den kommunala verksamheten är hård.
Det boende som finns för ensamkommande idag är ingen långsiktig lösning
utan kommunen letar aktivt efter andra lokaler.
e) Livsmedelsindustrin
Det är högtryck inför jul-och nyårshelgerna med ett antal nyanställningar
som följd, men industrin har tyvärr svårt att hitta personal.
f) Mekaniska industrin
Ansträngt positivt! Just nu fulla orderböcker men svårt att hitta personal.

6. Kort information från kommunen
a) Kommunen, med bland annat stöd av LRF, arbetar för att åtgärda
översvämningsproblemen. Brev har ställts till Trafikverket och de har
nyligen satt undan medel för att projektera och genomföra vissa
förbättringsarbeten.
b) Kommunen har tagit beslut att erbjuda Skanova att skriva samverkansavtal
med kommunen för att fibrera våra tätorter. Ett avtal skall prel. skrivas före
jul och först därefter vet vi mer om hur och när arbetet kommer att
genomföras.
c) Kommunen planerar för att införa en Samhällsbyggnadsavdelning för att
förbättra kommunens arbete gentemot företag och våra innevånare. Bland
annat kommer en Lotsgrupp att införas för att enklare kunna stödja
näringslivet. Mer information om detta kommer så snart vi vet hur
organisationen kommer att se ut.

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

Sida 3 av 3 | Datum: 2015-12-01

7. Verksamhetsfrågor
a) Företagsklimat & Näringslivsstrategi
Tomas visade Svenskt näringslivs ranking, Insiktsmätningen och webbenkäten som blir ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Se bilaga 1.
b) Evenemang
En kort diskussion fördes kring förslaget om en gemensam dag för
näringslivet. Om detta skall genomföras ska det inte krocka med annat, inte
förvecklas med Företagarnas pris och det behöver planeras och genomföras
gemensamt. Tomas återkommer med ett konkret förslag.
c) Fråga kring P-policy hanns tyvärr inte tas upp för diskussion men Tomas
skickar med underlag till dessa anteckningar. Se bilaga 2. Kortfattat har
tekniska avdelningen gett gatu- och v/a-avdelningen i uppdrag att ta fram
alternativa lösningar, ex p-skiva i kombination av sms/app-betalning.
8. Övriga frågor.
Hur ser planeringen ut för nästa års ”Riskkapitaldag”? Svar på nästa möte.
9. Nästa möte den 22 januari kl. 8.00 – 9.30 på kommunkontoret, lokal Långö.

10. Mötesordförande Maria V tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Ordförande
Maria Vikingsson
Kommunchef
Justerare
Jan-Erik Feldt
Företagarna
Vid tangenterna
Tomas Larsson
Näringslivsutvecklare
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