
Näringslivsutvecklarens hälsning
Tisdagen den 26 september hade vi en 
trevlig företagarfrukost hos Golfklub-
ben med ett nytt inslag, HETA STOLEN. 
Först ut att intervjuas av kommunens 
kommunikatör Jenny Borg, var Mats 
Abrahamsson, kommunstyrelsens ord-
förande. 
Under frukosten kom resultatet av 
Svensk Näringslivs ranking av före-
tagsklimatet i Sverige. Glädjande steg Sotenäs kommun med 24 
placeringar till plats 236 (av 290). Det är viktigt att vi hjälps åt 
med att förbättra företagsklimatet, det tjänar alla på. Förutom att 
företagsklimatet ska vara bra för företagare i kommunen, hand-
lar det också om vilken bild vi vill kommunicera av Sotenäs som 
”företagarkommun”. Min målsättningen är inte att hamna först i 
rankingen, utan är att du som företagare kan känna, och berätta 
för andra om, att – ”Sotenäs är en riktigt bra kommun att driva 
företag i”. Hela rankingen hittar du på www.foretagsklimat.se

Kalendarium: 
28 oktober             Oktobermässan, Sotenäs idrottshall
7 november  Företagarfrukost hos AH Automation
15 december  Företagarlunch i kommunhuset

48 företag som fyller 10 år i år:
Här presenteras 12 av dessa, fler kommer i nästa nyhetsbrev:
Axcentic AB     Bovallstrand
Bovallstrands Rör AB    Bovallstrand
Brastad Billtillbehör    Hunnebostrand
Bruhns Bolag HB    Smögen/Vallda
Bryggcafét Bovallstrand Ab   Bovallstrand
Bröderna Klings Transport & 
Fastighet AB     Hunnebostrand
Fastighetsaktiebolaget Skepparen  Kungshamn
Foam Team Sweden AB   Hunnebostrand
Frisör Ida K     Kungshamn
Genuina     Smögen
Gravarna Marina AB    Kungshamn
Hermansson, Caroline   Kungshamn

Stort grattis önskar Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev sept 2017

Kommunchefen har ordet
Nu går sommarsäsongen 
mot sitt slut och kommunen 
börjar få in siffror. Enligt 
branschen så är säsongen 
förlängd framför allt under 
eftersäsongen.
Det har generellt varit bra 
handel på dagen och lite 
sämre på kvällen – kanske 
beroende på vädret. Antalet 
deltagare i Icebug Xperience 
ökade även i år och lockade 
över 600 deltagare. Nästa 
år planerar arrangörerna att 
det kommer att bli runt 800 
deltagare från hela världen.
Glädjande är också att Sote-
näs ligger högt jämfört med 
övriga kommuner i närområ-
det, vad gäller högskoleöver-
gång. Det är bara de kommu-
ner som ligger i närområdet 
till Högskolan Väst som har 
en högre högskoleövergång. 
Vid företagsbesöken i kom-
munen framhålls ofta bristen 
på utbildad personal som 
en av de största utmaning-
arna för företagen, så det är 
glädjande att det kommer 
att finnas arbetsmöjligheter i 
kommunen för de som väljer 
att utbilda sig.
Några företagsbesök har ge-
nomförts på Smögenvarvet, 
Hotell Kaprifol, Kustcharken 
och Datia – alltid lika roligt 
och intressant!

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se



Företagens vänner
Business Sweden 
Investeringsfrämjandet som Business Sweden bedriver är helt obe-
roende och skattefinansierat. Business Sweden har 500 rådgivare 
och konsulter, stationerade på 50 kontor i 45 länder. 28 regiona-
la exportrådgivare finns i Sverige. Sju personer jobbar på kontor 
Region Väst. Ulrika Åkerman är dedikerad att jobba med företag i 
Fyrbodal. Business Sweden kan i ett förberedande arbete hjälpa 
företaget att ta fram en affärsplan för export kostnadsfritt. När det 
börjar gå mer på djupet får företagen betala ett självkostnadspris 
för uppdraget. 
Steps to Export heter verktyget för att lyckas bättre med sin export. 
Cirka 1000 företag går igenom Steps to Export varje år. Business 
Sweden vill köra en Steps To Export under hösten i Fyrbodal. Kon-
takta tomas.larsson@sotenas.se om du är intresserad. 

Nya företag under augusti:
Capboj AB   Smögen
Christensson, Frida  Hunnebostrand

Varmt välkomna som nya företag i Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Glädjande nyheter
Sedan 2001 samman-
ställer Svenskt Näringsliv 
en årlig ranking av före-
tagsklimatet i Sveriges 
290 kommuner. I år har 
Sotenäs kommun haft en 
mycket glädjande förbätt-
ring av sin ranking och 
klättrar 24 placeringar 
från föregående år upp 
till plats 236!
Syftet med rankingen är 
att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta, utveckla och 
driva företag. Bäst näringslivsklimat är det i Solna, som i år har bli-
vit utsedd till Sveriges bästa företagskommun, för tionde året i rad.
En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från en 
enkätundersökning som Svenskt Näringsliv skickar ut under våren 
och statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC AB (Upplys-
ningscentralen). Sotenäs kommuns näringslivsutvecklare Tomas 
Larsson ser med tillförsikt på ökningen för Sotenäs kommuns del:
”Det är jättekul att vi klättrar i Svenskt Näringslivs ranking för det 
visar att företagarna uppskattar vårt arbete. 
Vi kommer nu att arbeta vidare för att skapa ett bättre företagskli-
mat i Sotenäs. Det är inget som vare sig kommunen eller ett enskilt 
företag kan göra på egen hand, utan det är något vi måste skapa 
tillsammans. Vi har sett en tydlig, uppåtgående trend de senaste 
två åren, men vi har långt kvar att gå innan vi är helt nöjda” säger 
han.

Intervju
Vi välkomnar Marijana Stev-
cic som är Sotenäs kommuns 
nya planarkitekt.
Hon kom från Serbien till 
Sverige 1999 och utbildade 
sig till civilingenjör och
arkitekt vid Chalmers. 2004 
fick hon jobb i Belgrad som 
planarkitekt för den
kommunala sektorn, men 
efter ett par års tid gick hon 
över till privat sektor.
”Jag arbetade med både 
små och stora projekt, allt 
från bostäder till flygplatser” 
berättar hon.
År 2016 bestämde hon sig 
för att söka sig tillbaka till 
Sverige på grund av famil-
jeband. Sedan 2 oktober är 
hon planarkitekt i Sotenäs 
kommun och trivs redan 
förträffligt.

Aktuella upphandlingar:  
Information kring både aktu-
ella och planerade upphand-
lingar hittar du på kommu-
nens hemsida:
http://www.sotenas.se/
Hör av dig till våra upphand-
lare:
Erik Österlund
erik.osterlund@sotenas.se
Petra Hassellöv
petra.hassellov@sotenas.se
0523-66 40 00

Sotenäs kommun önskar 
alla våra företagare en 
förträfflig höst!

Näringslivsutvecklaren Tomas Larsson.


