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Sotenäs näringslivsråd
Möte 1:2019
Fredagen den 8 februari kl 8.00-9.45
Medverkande
Företagarna
Kusthandlarna
LRF
Mekanisk industri
Turistföreningen
Sotenäs kommun

Mikael Andersson
Henrik Gustavsson
Håkan Christensson
Peter Lundin
Anders Olsson
Per Svensson Chef Näringsliv & Utveckling
Tomas Larsson

1. Mötet öppnades av ordförande Per S (som ersatte Maria V)
2. Till justerare valdes Håkan C
3. Dagens agenda godkändes
4. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Det tuffar på men fortsatta problem med rekrytering och trafik. Många
företag hör av sig om problem på planavdelningen om att få beslut och att bli
mötta med respekt. Mer positivt från bygg och räddningstjänsten.
b) Kusthandlarna
Vi har inte haft något möte sedan senaste näringslivsrådet. Julmarknaden
blev något sämre jämfört med åren innan. Några butiker stänger tyvärr.
c) LRF
Vi har haft ett bra möte med 110 personer om jordbruksverkets framtid och
klimatet 2030. Krisberedskapsarbetet fortgår om vatten, bränder, transporter
mm. En viktig fråga är elförsörjningen till kommunen i framtiden. Vattenfall
har tillstånd att bygga en 130-ledning men när blir det av? (Vi har 2x40ledning idag). Tomas påminner om en rapport som kom i december från
Position Väst - Fyrbodal.
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d) Mekaniska industrin
Llentab hade ett hyfsat 2018 och AH gick inte riktigt bra men ”proppen är
ur” nu vilket medför rekryteringsproblem. För att delvis klara detta
rekryterar AH främst till sina kontor i Uddevalla och Göteborg. Det är
problem att få hit familjer.
e) Turistföreningen
Vi har ny verksamhet sedan 1 år tillbaka och det är mycket jobb att komma
igång på ett bra sätt. Nya stadgar kommer under våren. Valberedningen
arbetar för att få till en bra styrelse och besökskartan är snart klar. I år
trycker vi 55 000 ex av Smögen& som blir klar under Q1 med ett
brölloppstema. Det finns en oro kring kommunens övertagande av
gästhamnarna. Ca 120 lag kommer till Kalle cuppen v.26. Föreningen lägger
ca 200 arbetsdagar på evenemanget och föreningen diskuterar med
kommunen kring en hyreskostnad på 100 000 kr. Det är viktigt att
kommunen uppskattar allt arbete som läggs ner.

6. Kort information från kommunen
a) Symbioscentrum idag
Per S berättade kort om verksamheten. Rena Hav väntar in ett viktigt beslut
från miljödomstolen ang laxodlingarna som kommer nu i februari. AMEåtervinningen jobbar på med återvinning av plast och har nu köpt in en kvarn
för att förbättra arbetet.
b) Lotsgruppsmöten
Redan under januari har vi haft 3 lotsgruppsmöten med 4 olika företag.
Wallentinska huset, Röds traktortjänst, GHT på Dale och B Malmöns
pensionat. Påminn gärna om denna funktion när ni träffar andra företagare.

7. Verksamhetsutveckling
Näringslivsgalan 2019:
Mötet beslutade efter diskussioner och omröstningar om 3 nomineringar och
segrare i 3 prisklasser till näringslivgalan enligt antagna kriterier. Beslut
hemlighålls tills kommunen offentliggör detta. Beslutet gäller för prisklasserna:
- Årets Unga företagare
- Årets Hederspris
- Årets Evenemangsarrangör
Vad gäller prisklasserna Årets Företagare och Årets Turismpris skall
nominerade och vinnare utses av Företagarna respektive Turistföreningen. Rådet
för hållbarhet och hälsa beslutar om nomineringar och pristagare i klassen Årets
Miljöföretag.
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Nomineringstexter och bilder skall lämnas till kommunen (Tomas L) senast den
1/mars. Därefter kommer de nominerade att presenteras på kommunens
hemsida.

8. Övriga frågor
a) Fiskauktionen fyller 100 år i år och söker medverkan från företag.
Evenemanget blir samtidigt som Fiskarens marknad lördagen den 31 augusti.
Kontakt vd Magnus Johansson magnus@smogens-fiskauktion.com
a) Företagsbesök 2019
Vi har en ny besöksgrupp som består av Mats Abrahamsson, Lars Olof
Börjesson, Birgitta Albertsson, Maria Vikingsson och Tomas Larsson. Vi
besöker ca 30 företag i år och har börjat med Malmstolen och Nicklassons
verkstad i Hunnebostrand. På tur står bland annat Ikaros, Kungshamns el,
Fiskauktionen och Totalbyggen.
b) Nyhetsbrev
Nytt nyhetsbrev med 8 nummer planeras för året. 20191 gick ut förra veckan
till 634 adresser. 36% (230 prenumeranter) har öppnat nyhetsbrevet fram till
den 7/2. Kom gärna med tips hur vi får fler att öppna nyhetsbrevet.
c) Företagarfrukostar/-luncher
4 frukostar och 2 luncher planeras i år.
Luncherna blir på kommunkontoret med handläggare närvarande i maj och
december. Frukostarna blir på Nordens Ark i februari, Stensjö Gård i april,
Smögen dyk i september och Ernst & Young (på Symbioscentrum) i
november.
d) Mötesplats/affärscoach
Inom ramen för projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB) med
kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil, har ett förslag
presenterats för näringslivsutvecklarna i Fyrbodal. Tanken kring dagens
innovationssystem (med stödfunktioner som främst finns i Vänersborg,
Trollhättan och Uddevalla) är att det inte når ut tillräckligt bra till alla
företagen i Fyrbodal. Det är väldigt få företag som åker till Trollhättan för att
få hjälp från tex Orust, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad och Sotenäs,
samtidigt har aktörerna en offentlig finansiering från alla kommunerna i
Fyrbodal.
Som komplement funderar MUB på ett nätverk med professionella
affärscoacher. Tanken är att det kan finnas 1 ac i varje kommun för att
coacha lokala företag och företagsidéer för lokal tillväxt. Inom ramen för
MUB kommer ett erbjudande att utlysas till företag som ett test på detta
under våren.
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9. Nästa möte blir den 26 april
Förslag på innehåll:
- Hur får vi fler företag involverade i arbetet för ett bättre företagsklimat?
- Vad är näringslivsrådets roll och uppdrag?
- Hur får vi ännu bättre ”tryck” på företagarfrukostarna/-luncherna?
- Hur når vi ut till kommunens alla företag?
- Hur fungerade näringslivsgalan och hur tänker Företagarna inför 2020?
Nästkommande möten:
- 24 maj
- 6 september
- 18 oktober
- 6 december
(Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset)

10. Ordförande tackade för ett bra möte.

Ordförande
Per Svensson

Justerare
Håkan Christensson

Vid tangenterna
Tomas Larsson
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