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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 4-2015 

9 oktober kl. 8.00 – 9.30  
 

 

Medverkande: 

Företagarna  Jan-Erik Feldt 

Kusthandlarna Göran Olsson 

LRF  Håkan Christensson 

Turistföreningen Anders Rosén 

Livsmedelsindustrin Glenn Nordfeldt 

Mekanisk industri Peter Lundin 

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

  Tomas Larsson 

    

 

Agenda: 

 

1. Alla välkomnades av ordförande Maria Vikingsson.  

 

2. Till justerare valdes Peter L 

 

 

3. Dagens agenda godkändes utan ändringar 

 

 

4. Tillsynsavgifter. Företagarföreningarna önskar att fakturering av tillsyn sker 

efter tillsyn och inte som nu, i förskott. Förvaltningschef Bo Hallgren beskrev 

kommunens arbete med rutiner för faktureringar av tillsynsavgifter för livsmedel 

och miljö. En lagändring föreslås under hösten som, vid ett positivt beslut, 

möjliggör fakturering i efterskott. Frågan kommer även upp till våra politiker 

under hösten 2015 och tjänstemännens förslag är att fakturering skall ske efter 

tillsynen. Dock vill kommunen fakturera sommarverksamheterna i förskott även 

i fortsättningen. Bo H återkommer med information efter beslut. 

 

 

5. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 
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6. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

Den 16/11 har föreningen medlemsmöte som är öppet för alla. Temat är: 

Juridik och Romantik. Tillsammans med UC har Företagarna tagit fram fakta 

kring företagande. Se bilaga 1. 

    

b) Kusthandlarna 

Kusthandlarnas medlemmar har haft en bra sommar. Det finns idag inga 

lediga lokaler centralt i Kungshamn. Hummerfestivalen fungerade riktigt 

bra. Nu planerar vi för Oktobermässan som är fulltecknad och det ser mycket 

bra ut. 

    

c) LRF 

Föreningen är involverade i arbetet med det nya Vattendirektivet. Det är en 

svår fråga som kan få stora konsekvenser för hela samhället på många olika 

sätt. Nu skall direktivet behandlas av politiken och ett beslut skall tas den 2 

december. I övrigt var årets skörd ganska bra även om den var sen. 

     

d) Turistföreningen 

Riktigt bra sommar med bland annat Ostindiefararen, Kulturbåtarna, Ice 

bug mm. Sommaren ”kom igång” sent men de flesta är nöjda med säsongen. 

Campingar och vandrarhem har haft en riktigt bra säsong. Antalet husbilar 

ökar i antal och det ställer krav på husbils-platser inför 2016. 

    

e) Livsmedelsindustrin 

Industrin går bra med ett antal nyanställningar. Skarpsillen är försenad pga 

att vattnet är för varmt. 

    

f) Mekaniska industrin 

Industrin går bra med ett antal nyanställningar och en bra mix mellan små 

och stora kunder.    

 

 

7. Kort information från kommunen  

a) Kommunen arbetar för fibrering av tätorterna. Beslut om val av operatör tas 

troligen under oktober/november. Information kommer ut på kommunens 

hemsida så snart beslut finns. 

 

b) På möte den 20 augusti ställdes fråga om in- och utflyttningsstatistik. Enligt 

statistik från 2013 hade vi 1054 personer som pendlade in och 961 som 

pendlade ut dagligen. Se Kommunfakta på denna länk  

 

c) Kommunen har startat upp ett arbete för att se över husbilsparkeringar inför 

2016. Husbilarna ökar i antal och blir en allt viktigare del av besöksnäringen. 

 

http://www.sotenas.se/download/18.7a5c627414db80f1ff16416/1433339694287/Kommunfakta+SCB+2015.pdf
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d) Kommunen arbetar för förbättringar på våra vägar och har haft besök av 

Trafikverket i samband med framkomlighetsproblem vid översvämningar. Vi 

har ännu inte fått någon återkoppling i denna viktiga fråga.  

 

e) Kommunen arbetar intensivt med planeringen för våra flyktingar. Idag (9.10) 

finns 71 flyktingar på Lyckan och 23 ensamkommande ungdomar i 

kommunen. 

 

 

8. Verksamhetsfrågor 

a) Företagsklimat & Näringslivsstrategi 

Tomas beskrev en sammanställning av rådets tankar kring vad som är viktigt 

för ett positivt företagsklimat. Tomas föreslår att Näringslivsrådet genomför 

en enkät till företagare, politiker och tjänstemän för att få in underlag till 

kommande Näringslivsstrategi.  Ett förslag kommer att mailas ut till rådet 

innan det skickas ut till berörda. 

 

b) Evenemang 

Tomas beskrev kort de tre större evenemangen med och för näringslivet samt 

hade ett förslag till ett fjärde evenemang. Tankar och förslag kring detta tas 

upp på nästa möte. Se bilaga 2.  

 

c) På fråga kring P-platser beskrev Tomas kommunens P-policy. Se bilaga 3. 

Gruppen var överens om att P-vakterna behövs. Önskemål finns på P-skiva 

för första avgiftsfria timmen eftersom det är betydligt enklare jämfört med 

att ta ut en gratis-biljett i automaten. Önskemålet ställs till Gatu-Va-chefen 

för kommentar. 

 

d) Kommande företagarfrukostar: 

Tisdagen den 27 oktober: Vad gör Fyrbodal för näringslivet i kommunen? 

Tisdagen den 24 november: Företagsklimatet med bla Svenskt Näringsliv 

    

e) Här-och-nu-frågor. Se bilaga 4. Kom gärna med förslag på fler ärenden att 

”ta tag i”. 

 

 

9. Övriga frågor.  
a) Hur ser budgeten ut för P-vakterna? Svar på nästa möte. 

 

b) Vad händer med ”Förenkla helt enkelt”? Svar på nästa möte. 
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10. Nästa möte den 27 november kl. 8.00 – 9.30 på kommunkontoret, lokal 

Långö.    

 

 

11. Mötesordförande Maria V tackade för ett bra möte och avslutade mötet  

kl. 09.29.    

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Peter Lundin 

AH Automation AB   

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 

 


