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Sotenäs näringslivsråd
Möte 7 -2017
Fredagen den 1 december kl. 8.00 – 9.30
Närvarande:
Företagarna
LRF
Turistföreningen
Livsmedelsindustrin
Mekaniska industrin
Sotenäs kommun

Gäster (under p. 3)

Mikael Andersson
Håkan Christensson
Kjell Andersson
Glenn Lorenzton
Peter Lundin
Maria Vikingsson (kommunchef)
Tomas Larsson (näringslivsutvecklare)
Lars Johansson VD Rambo
Daniel Jarnerot Samhällsbyggnadsförvaltningen
Roland Mattsson Ordf. Tekniska utskottet

1. Mötet öppnas av ordförande Maria V
2. Till justerare valdes Håkan C
3. Sophantering; Information och diskussion
Lars J presenterade Rambos verksamhet och mötet hade en diskussion kring
sophanteringen i kommunen. Se bilaga 1.
Problem med återvinningsstationerna och sophanteringen sommartid vid främst
Smögenbryggan lyftes. Frekvensen av sophämtningen behöver bli tätare, även
samordningen mellan kommunen och Rambo behöver bli bättre liksom tydligare
information till allmänhet och företagare. Lars J och kommunen var överens om
att samarbetet och hanteringen skall bli bättre inför sommaren 2018.
Företagarföreningarna hjälper gärna till att sprida information.
4. Dagens agenda godkändes.
5. Föregående minnesanteckningar godkändes.
6. Kort information från näringslivet
a) Företagarna: Det är fullt upp hos företagarna och brist på personal.
b) LRF: Flera medlemmar har överklagat Strandskyddsreglerna eftersom
överklaganden ”kommit bort”. Ärendet är nu uppe i högsta domstolen.
c) Turistföreningen: Sammanslagningen mellan Kusthandlarna och
Turistföreningen pågår. Handeln upplever tuff konkurrens från Torp.
Julmarknad planeras. Känner tyvärr att näringen har för litet intresse inför att
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bygga en ny och strak organisation, men arbetet pågår och vi hoppas på det
bästa.
d) Livsmedelsindustrin: Bra tryck inför jul men det kunde vara ännu bättre, ett
litet litet hack i utvecklingskurvan just nu. Vi växer men inte lika mycket
som tidigare. En av orsakerna kan vara att råvarupriserna på lax är extremt
höga och vi känner av en internationell konkurrens tydligare idag. Ny teknik
och nya processer är framtiden. Inte färre personal, men större producerade
volymer per anställd.
e) Mekaniska industrin: Fortsatt bra tryck, rekryteringen går hyfsat bra.

7. Kort information från kommunen
a) Förslag till ny Handlingsplanen har antagits enligt förslag från
näringslivsrådet (beslut i KS 22.11), se bilaga 2
b) Förslag till Framtiden besöksnäring har antagits (beslut i KS 22.11), se
bilaga 3
c) Nästa företagarfrukost är en lunch den 15.12 med bl.a. Sv Näringsliv.
d) Kompetensförsörjning: Ett kompetensråd håller på att bildas och det är
vuxenutbildningen på Symbioscentrum som leder arbetet. Glenn L föreslår
att HR-nätverket behöver kopplas ihop med kommande kompetensråd.
Tomas L informerar vuxenutbildningen om förslaget.
e) Information från arbetsförmedlingen. Se bilaga 4.

8. Verksamhetsutveckling
a) Näringslivsgalan 2018. Mötet beslutade att följande fem prisklasser skall
finnas med på näringslivsgalan den 23 mars 2018:
- Årets Evenemang (nytt pris)
- Årets Unga företagare
- Årets Miljöpris
- Årets Hederspris
- Årets Företagare
Årets Landsbygdsföretag tar paus 2018 och återkommer 2019.
Enligt Turistföreningen kommer Turismpriset att delas ut vid nyårsfirandet i
år liksom tidigare, men bör flyttas till galan 2019
Företagarna, genom Mikael A, hjälper till att utforma sponsorpaket till galan
tillsammans med Tomas L.
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9. Mötesdatum 2018
Mötet beslutade om följande mötesdatum för 2018.
Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset:
- 26 januari
- 23 februari (bestämma vinnare till galan)
- 6 april
- 1 juni
- 7 september
- 19 oktober
- 7 december

10. Övriga frågor
a) Div. info-blad lämnades ut, däribland information om Fiskekommunernas
arbete.
b) Säljare på Bohuslänningen har ställt fråga kring en dag med näring och
tidningen. Tomas L kontaktar tidningen för att få detta förtydligat.
c) Håkan C lyfte viss kritik kring en av kommunens verksamheter. Maria V och
Tomas L informerar berörd chef för en intern diskussion kring förbättringar.

11. Maria V avslutade mötet med ett STORT tack till företagarrepresentanterna
för ett mycket givande och betydelsefullt arbete i näringslivsrådet 2018.

Ordförande
Maria V
Justerare
Håkan C
Vid tangenterna
Tomas L
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