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Sotenäs näringslivsråd
Möte 2:2019
Fredagen den 26 april kl 8.00-9.30
Medverkande
Företagarna
LRF
Mekanisk industri
Turistföreningen
Sotenäs kommun

Mikael Andersson
Håkan Christensson
Peter Lundin
Anders Olsson
Maria Vikingsson
Tomas Larsson

1. Mötet öppnades
2. Till justerare valdes Håkan C
3. Dagens agenda godkändes
4. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
5. Kort information från näringslivet
a) Företagarna
Fullt tryck inom hantverk. Ingen tendens att det ska avmattas men inga större
projekt i kommunen eller i regionen. Fortsatt problem med att hitta rätt
personal.
b) LRF
Flera villor byggs just nu i kommunen. Medlemmarna har haft en torr
inledning av våren. Haft möte om Soteleden som behöver dras om på några
ställen. Ny märkning på leden är på gång liksom en digital karta vilket är
bra. Fortsatt arbete om medlemmars resurser vid brand mm. pågår.
På strandskyddsfronten intet nytt.
c) Mekaniska industrin
Stor order från Scania hanteras nu. Tyvärr har vi brist på personal. Behov av
bättre väg till Uddevalla, fler åretruntboende, fler attraktiva bostadsrätter för
att behålla och rekrytera personal. På sikt är detta avgörande för företagen i
kommunen.
d) Turistföreningen
Väldigt bra start på säsongen (vädret). Fick invasion av norska husbilar till
Ramsvik under påsk. Flygskam + fler båtar som säljs betyder positiva
effekter för våra medlemmar, det verkar bli en lång säsong i år. Problem med
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personalrekrytering. Stängda toaletter är också ett problem, det är viktigt att
detta fungerar bättre. (Kommunen tar med sig kritiken i fortsatt planering.)
Smögenkartan är klar och Smögen& är snart klar, båda med bröllopstema i
år.

6. Kort information från kommunen
a) Tomas berätta om eventuella etableringar på Ödegården (Smögens Camping,
som gör sista året i år)
b) Utvärdering näringslivsgalan. Positivt gensvar på enkäten, se bilaga 1.
c) Resultat från Insiktsmätningen. Det blir bättre och bättre. Kommunens
samlade utfall får bra betyg. Se bilaga 2.
d) Tomas beskriv kommande företagarlunch den 8 maj med temat: Vad kan
kommunen hjälpa till med?”
e) Affärscoacherna är på banan. Se bilaga 3.
f) Enkätresultat från företagarfrukosten 11/4 på Stensjö gård ang
landsbygdsutveckling. Se bilaga 4.
g) Positiv information om bygglovshanteringen, se bilaga 5.

7. Verksamhetsutveckling
Tomas L
a) Nästkommande näringslivsgala?
Företagarna har en aktiv arbetsgrupp som planerar inför näringslivsgalan 2020
och återkommer i frågan.
b) Diskussion för ett bättre företagsklimat:
Vad är näringslivsrådets roll och uppdrag? (Ta gärna upp detta i resp.
företagarförening för diskussion och kommande aktiviteter.)

Tomas beskrev handlingsplanen för 2019 som bygger vidare på den
gemensamma näringslivsstrategin. Se bilaga 6. Därefter hade vi en öppen
diskussion kring viktiga områden som till exempel:
-

Det övergripande målet är högre skatteintäkter
Boendet i kommunen är jätteviktigt.
Bjuda in delårsbonde + de med företag för etablering. Kanske dela upp inbjudan
och inte ta hela kommunen samtidigt?
Marknadsföra på campingar för fler etableringar
Fler attraktiva tomter för byggnation av villor (en del av de kommunen har är för
små)
Vi kan inte vänta på Trafikverket ang cykelvägar. Vi behöver tänka på ett nytt
sätt.
Det behövs större lägenheter för åretruntboende, många byggs för
sommarboende idag.
Hur får vi fler företag involverade i arbetet för ett bättre
företagsklimat och hur får vi ett ännu bättre ”tryck” på
företagarfrukostarna/-luncherna och hur når vi ut till kommunens alla företag?
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-

Vad kan företagarföreningarna/representanter i näringslivsrådet
göra för ett bättre företagsklimat? Gemensamma insatser?

8. Övriga frågor
a) Fråga om handläggningstider inom plan/exploatering diskuterades.
b) Vi bjuder in Sotenäsbostäder, byggavdelningen samt plan/exploatering för
dialog till nästa möte, se frågeställningar/önskemål p. 5c, 7b och 8a.

9. Nästa möte blir den 24 maj
Nästkommande möten:
- 6 september
- 18 oktober
- 6 december
(Fredagar kl 8.00 – 9.30 på kommunhuset)

10. Ordförande tackade för ett bra möte.

Ordförande
Maria V

Justerare
Håkan C

Vid tangenterna
Tomas L
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