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Sotenäs näringslivsråd 
Möte 1-2016 

22 januari kl. 8.00 – 9.45  

Kommunhuset: Lokal Långö 
 

Närvarande:  

Företagarna  Jan-Erik Feldt  

Kusthandlarna Göran Ohlsson   

LRF  Håkan Christensson   

Turistföreningen Anders Rosén  (ersattes av Malin Oresten fr p.5) 

Livsmedelsindustrin Glenn Lorentzon 

Mekaniska industrin Peter Lundin  

Sotenäs kommun Maria Vikingsson 

Chatrine Frizell 

Tomas Larsson 

Gäster:   

Arbetsförmedlingen  Karin Leifsdotter (p.1-6) 

  Maria Ragnarsson (p.1-6) 

Kompetenscenter Andréas Sülau (p.1-6) 

Malin Oresten 

Sotenäs kommun Anna-Marie Erlandsson (p. 9a) 

 

 

Agenda: 

1. Alla välkomnades av ordförande Maria V. 

 

2. Till justerare valdes Glenn L. 

 

3. Dagens agenda godkändes utan ändringar 

 

4. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 

 

5. Praktikplatser, flyktingar mm 

Arbetsförmedlingen informerade om flyktingsituationen i kommunen och 

möjligheter att kunna anställa personer med och utan uppehållstillstånd. För de 

som inte ännu har uppehållstillstånd har inte Arbetsförmedlingen kontakt med 

och de arbetsgivare som är intresserad att anställa dessa ska kontakta 

Migrationsverket. Af hjälper gärna till med praktikplatser. Kontakta Karin L. på 

010-488 3879. Maria R. påminde om Jobbmässan den 4 februari på 

SymbiosCenter. 
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6. Kompetens till näringslivet 

Andréas och Malin beskrev Kompetenscenters arbete kring näringslivets behov 

av kompetens. Andréas föreslår att näringslivsrådet kan ingå i ett kompetensråd 

(se bilaga 1) med syftet att: 

- skapa ett forum där berörda parter diskuterar nuvarande och framtida 

kompetensbehov 

- samverka för snabb och effektiv integration 

- vara en plattform för projekt och aktiviteter 

 

Beslut: Näringslivsrådet beslutar att Näringslivsrådet skall ingå i föreslaget 

Kompetensråd och att möten hålls vid ca 2 tillfällen/år i samband med 

Näringslivsrådets ordinarie möten. 

 

7. Kort information från näringslivet   

a) Företagarna  

- Föreningen har diskussioner kring RUT och ROT och hur förändringar i 

regelsystemen kommer att påverka de mindre företagen.  

- Föreningen ser att bluffakturorna ökar mot småföretagen, det är ofta små 

företag på mindre orter som utsätts. 

   

b) Kusthandlarna  

- Våra medlemmar hade ett bra 2015.  

- Det finns en oro kring hur campingar mfl. kommer att hantera sommaren. Är 

de tillgängliga för besökanden eller är de upptagna genom avtal med 

migrationsverket?  

Maria V svarar att kommunen i dagsläget inte har någon information om 

detta. Den 25 februari blir det information med Migrationsverket på Folkets 

hus i Kungshamn och då kanske vi får svar på denna fråga. Annons kommer 

bland annat i Bohuslänningen och kommunens hemsida med information om 

detta möte. 

- I år har föreningen tagit fram ”Kusthandlarhäftet” med rabatter när man 

handlar lokalt. Detta för att stärka den lokala handeln. Häften säljs av 

föreningar och bland annat av Man-butiken. 

   

c) LRF 

- Föreningen är fortsatt engagerade i frågan kring Vattendirektivet (se tidigare 

protokoll). Ännu är inget bestämt i frågan. 

- Föreningen har ett fokus på stora problem med EU.s utbetalningsperioder till 

medlemmar. Detta är ett stort likvid-problem för involverade företag.  

- Medlemmarna ser att brottsligheten ökar med stölder av både maskiner och 

diesel.  
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d) Turistföreningen 

- Planeringen pågår för fullt inför påsken som kommer tidigt i år. 

- Stiftelsen Sotenäs Turism ger kommunen i uppdrag att driva den operativa 

verksamheten under 2016. Planering pågår för hur verksamheten skall se ut 

på sikt. Beslut är taget att Stiftelsen skall upphöra. 

   

e) Livsmedelsindustrin 

- Utvecklingen av industrin är mycket positiv. 

- Industrin har stora säsongsvariationer vilket betyder att en grupp anställda är 

visstidsanställda vilket i sin tur är utmanande nu när arbetslösheten sjunker, 

vilket i och för sig är glädjande.  

  

f) Mekaniska industrin  

- Fortsatt bra tryck hos både Llentab och AH. Kompetens är en begränsande 

faktor. 

 

8. Kort information från kommunen  

a) Kommunen på resa för att lära  

- Maria V berättade att företrädare för politiken och några tjänstemän kommer 

att åka till Ängelholm och Höganäs i slutet av februari för att bland annat 

lära av goda exempel kring ett positivt näringslivsklimat. 

- Tomas informerade kort kring ett projekt som heter ”Exportfrämjande 

integration”. Ett Eu-projekt som matchar nyanlända svenskars kompetens 

med etablerade företags utvecklingsbehov.  

 

b) Gästnattstatistik för 2015 

- Chatrine F visade mycket positiva siffror för besöksnäringen och några av de 

projekt som kommunen arbetar med under 2016. Totalt ser vi att antalet 

övernattande gäster ökar starkt i kommunen trots dåligt väder under 

sommaren vilket är mycket glädjande. Se bilaga 2. 

- Fiskarens Marknad är ett nytt evenemang med planerat genomförande i 

slutet av augusti. 

Vision: 

Fiskarens Marknad skall vara Skandinaviens mest innovativa marknad inom 

fisket och skall locka såväl nationella som internationella besökare genom 

innovation, interaktivitet, mångfald och kunskapshöjande aktiviteter 

Syfte: 

 att skapa en mötesplats där fiskeintresserade privatpersoner och 

branschen årligen möts för att driva kompetensutvecklingen framåt 

 att öka kunskapen om och intresset för sjömat samt skapa en ny 

säsong inom turismen  

- Soteleden, och andra leder i Sotenäs, håller världsklass och som skall 

marknadsföras bättre med syfte att visa på att lederna i Sotenäs är en 

självklar reseanledning på när- och fjärr- marknader. 
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Målet är att stegvis skapa ett digitalt fönster som stämmer överens med 

analogt material och i terrängen och som är pedagogiskt, inspirerande 

på svenska, engelska och tyska 

- Granit-projektet och utredning kring husbilsturismen är andra viktiga projekt 

där arbetet med utveckling har startas upp. 

 

9. Verksamhetsfrågor 

a) Parkeringsproblem 

- Ann-Marie E beskrev kort kommunens strategi för parkeringsavgifter i 

kommunen. Under juni-juli-augusti finns avgiftsbelagda platser med en 

timkostnad om max 20 kr. På andra ställen finns tidsbegränsande p-platser 

utan kostnad. Det blir ingen prisökning under 2016. Verksamheten förordar 

SMS och App-betalning i framtiden men p-skiva skall utredas för 

”gratistimmen”. Syftet med p-avgifter och p-regler i övrigt är att hålla en 

säker trafikmiljö året runt. 

 

10. Inga övriga frågor    

  

   

11. Mötestider 2016 fastställdes   

- 4 mars 

- 15 april 

- 27 maj 

- 26 augusti 

- 7 oktober 

- 25 november 

 

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

     

 

 

Ordförande 

Maria Vikingsson 

Kommunchef 

 

Justerare 

Glenn Lorentzon 

Företagarna 

 

Vid tangenterna 

Tomas Larsson 

Näringslivsutvecklare 


