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Sotenäs Näringslivsråd den 20 mars kl. 8.00 – 9.30  
 
Medverkande: 
Företagarna  Jan-Erik Feldt  suppleant Lennart Stenman 
Kusthandlarna Göran Ohlsson  suppleant Christer Järleklint 
Kusthandlarna Göran Lundin 
LRF  Håkan Christensson  suppleant Kjell Mattsson 
Turistföreningen Anders Rosén  suppleant Kjell Andersson 
Sotenäs kommun Mats Ove Svensson 
  Chatrine Frizell 
  Tomas Larsson 
 
Agenda: 
 

1. Alla välkomnades till detta vårt första möte med det nyinrättade 

näringslivsrådet av ordförande Mats Ove Svensson. 

 

2. Presentationsrunda. 

 

3. Till justerare valdes Jan-Erik Feldt. 

 
4. Dagens agenda fastställdes utan ändringar. 

 
5. Syftet och mål med näringslivsrådets arbete.  

 

Tomas L inledde med att prata om tänkbara förutsättningar för rådets arbete.  

- Viktigt att representanterna kommer på mötena för att hålla kontinuiteten. 

- Strategiska frågeställningar blandas med ”cykelställsfrågor”, men 

detaljfrågorna ska inte vara dominerande. 

- Eftersom det är viktigt att rådet kan hålla en förtroendefull och kreativ 

dialog ska inte antalet deltagare vara för stort. 

- Mötesanteckningar skickas ut på mail till företag och läggs på kommunens 

hemsida efter att de blivit justerade av någon företagarförening. 

- Rådet kan bjuda in tjänstemän, politiker eller andra till mötet 
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Efter diskussion beslutade rådet att: 

- ordinarie ledamöter bjuds in till nästa möte och sedan bestämmer vi om 

suppleanter ska vara med på ordinarie möten eller inte 

- offentliga minnesanteckningar skickas ut till företag samt läggs på 

kommunens hemsida efter justering 

 

Efter detta inleddes en diskussion kring rådets syfte och mål. 

 

Företagarna: 

En positiv anda för ett övergripande arbete är viktigt, framtidstro likaså. 

Konkreta resultat måste nås, inte bara prat. Tillstånds- tillsynsfrågor är viktiga, 

kan t.ex. kommunen fakturera enbart efter tillsyn och inte med automatik? 

Fokusera och prioritera. Viktigt att kommunicera resultat. 

Ett bättre Sotenäs, fler företag och fler arbetstillfällen är målet. 

 

Kusthandlarna: 

Målet är fler arbetstillfällen. 

 

LRF: 

Nya arbetssätt för att möta framtiden med bra kontakter mellan näringsliv och 

kommun. Debiteringen av företagen vid tillsyn mm. behöver belysas och 

förklaras, företagen behöver känna effektivitet och förtroende i denna process.  

Vattendirektivet är en viktig fråga som berör alla företag mer eller mindre, 

detta behöver lyftas. Infrastrukturen är viktig och behöver arbetas mer med. 

 

Turistföreningen: 

Fler anställda i näringslivet. Inflyttning av helårsboenden. 

Besöksnäringen är viktig. Viktigt att rådet kan förbereda ärenden som går 

vidare till politiken. 

 

Kommunen: 

En näringslivsstrategi skall tas fram och det är viktigt med analys av 

näringslivets verksamheter/branscher för att ge oss en gemensam kunskap. 

Analysen kopplas mot näringslivsstrategin och en konkret handlingsplan där 

rådet prioriterar insatser. Vi ska påverka så att det skapas fler arbetstillfällen 

som i sin tur ger inflyttning. Sotenäs kommun ska vara ett bra ställe att driva 

och etablera företag i. 
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6. Mötet bestämde att förslagen fast dagordning ska användas vid rådets möten. 

Se bilaga. 

 

7. Mötet bestämde att vi ska ha möten fredagar kl. 8.00 - 9.30, ca varannan 

månad.  

 

Nästa möte 29 maj. Extra möte sätts in av rådet vid behov.  

 

8. Till nästa möte kommer Tomas L att sammanfatta diskussionen och lämna ett 

förslag på rådets mål och syfte. Detta skickas ut till rådets medlemmar (inkl 

suppleanter) innan nästa möte. På nästa möte skall kommunen beskriva sin 

organisation och lyfta kostnaden för tillsynsverksamheten. Önskar föreningarna 

lyfta frågor till mötet skall dessa lämnas senast en vecka före mötet. 

 
9. Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla för ett bra möte. 

 
 
 
 
Ordförande 
Mats Ove Svensson 
Kommunchef 
 
 
Justerare 
Jan-Erik Feldt 
Företagarna 
 
 
Vid tangenterna 
Tomas Larsson 
Näringslivsutvecklare 


