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Sotenäs näringslivsråd
Möte 4 -2017
Fredagen den 19 maj kl. 8.00 – 9.30
Symbioscentrum
Närvarande:
Företagarna
Kusthandlarna
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekaniska industrin
Sotenäs kommun
Gäster:

Mikael Andersson
Mia Järleklint
Kjell Andersson
Nicklas Asker
Peter Lundin
Evelin Savik (samhällsbyggnadschef)
Tomas Larsson (näringslivsutvecklare)
Peter Carlsson; Symbioscentrum
Jenny Borg; kommunens kommunikatör

1. Mötet öppnas av ordförande Evelin Savik (ersatte ordinarie ordf. Maria V)
2. Peter Carlsson beskrev Symbioscentrums verksamhet och vi hade en
diskussion kring verksamheten. Se bilaga 1.
3. Till justerare valdes Mikael A
4. Dagens agenda godkändes.
5. Föregående minnesanteckningar godkändes.
6. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Vi har diskuterat konkurrensen mellan kommunen och företagen. Vi ser
totalt sett att kommunen sköter sig bra. Inom andra områden finns lite att
slipa på:
- Städa bättre på våra badplatser
- Asfalt behöver ses över, inte bara där återställning fattas efter
fibergrävningar. Vissa ställen ser bara för schabbigt ut.
Annars högt tryck hos våra företagare.
Evelin svarar att kommunen rekryterar personal för asfaltering efter att en
inventering genomförts i vår och att hon tar med sig önskemålet om bättre
städning till sin personal.
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b) Kusthandlarna
Handeln minskar i Kungshamn jämfört med för några år sedan.
Delårsboende och besökande handlar men det är sämre med åretrunt-boende.
Hur löser vi detta? I år gör vi ett campinghäfte för att locka in
campinggästerna. I år har det varit svårare att hitta sommarpersonal.
(Efter mötet bestämdes att Tomas och Jenny skulle besöka handlarna för
diskussion kring handeln. En träff som genomfördes den 29 maj.)
c) Turistföreningen
En kommentar till tidigare diskussion: Tar kommunen ett initiativ ang
handeln bör flera orter involveras.
Ny organisation för besöksnäringen behövs, detta är ett viktigt arbete. Detta
samt förlängning av säsong är våra största frågor nu. Årets arbete
tillsammans med Åsa A fungerar riktigt bra. Annars är underhållet av
utemiljöerna viktiga och anser att det saknas tillräckliga resurser.
d) Livsmedelsindustrin
Vi har vissa problem med att hitta sommarpersonal och vi har bra tryck i
produktionen. Marenor gör ett stopp i sommar mellan v. 29-32.
Det är viktigt att Rena Hav får positiv beslut ang processreningsverket och
biogasen.
e) Mekaniska industrin
Går för högtryck. Rekryteringsmässigt går det hyfsat för tillfället.
7. Kort information från kommunen
a) Smögendagen, se bilaga 2
b) Tomas efterfrågade önskemål för innehåll till höstens företagarträffar och
Mikael A föreslog att vi återigen lyfter kommunala upphandlingar.
8. Verksamhetsutveckling
a) Hur når vi ut till ”alla” företag?
Jenny B beskrev att hon kan hjälpa till med att lägga ut information via
Facebook och Instagram men att vi alla behöver vara aktiva kring att
leverera nyheter. Jenny kommer att informera på nästkommande
företagarfrukost vad man ska tänka på för att nå ut via de ”sociala
medierna”.
Mikael föreslår att kommunen köper in mailadresser till alla företag för att
nå ut bättre. Tomas tittar på kostnader mm. och återkommer.
b) HUIs rapport om besöksnäringens utveckling mm.
Tomas informerade kort kring en rapport som HUI tagit fram efter
beställning av kommunen, se bilaga 3.
c) SGU och grundvattennivåer, se bilaga 4a och 4b. Den kommunala
vattenverksamheten berörs inte lika hårt som andra eftersom vi har en
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ytvattentäkt. Värre kan det bli för alla företagare/privatpersoner med egna
brunnar. Kommunen följer utvecklingen.

9. Övriga frågor
a) Bankomaten på Smögenbryggan
Vi tycker det är tråkigt att bankomaten stängts ned men efter diskussion
kring förutsättningarna ang kostnader (ca 300 tkr/år), sjunkande antalet uttag
och ointresse från näringen att bidra för att återfå bankomaten så lägger vi
ned denna fråga.
10. Nästa möte 25 aug kl. 8.00 – 9.30
Möte 6
Möte 7

6 okt
1 dec

11. Mötet avslutades genom att Evelin tackade för ett bra möte.

Ordförande
Evelin Savik
Justerare
Mikael Andersson
Vid tangenterna
Tomas Larsson
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